
 

Caso não consiga visualizar esse informativo, copie o endereço eletrônico 
abaixo e cole no seu navegador 
http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/maio/informe11.pdf 

 

Caso não queira mais receber o Informativo do CNS envie um e-mail para 
cns@saude.gov.br pedindo que o seu endereço eletrônico seja retirado da 
nossa lista. 
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 CNS realiza videoconferência sobre a  
14ª Conferência Nacional de Saúde  

 

 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) realiza no próximo dia 01 de 
junho, das 10h às 13h, uma videoconferência com o objetivo de debater o 
Tema - “Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social, Política Pública, 
Patrimônio do Povo Brasileiro" e o Eixo - "Acesso e Acolhimento com 
Qualidade: Um Desafio para o SUS", escolhidos para a 14ª Conferência 
Nacional de Saúde. 

A videoconferência será coordenada pelo presidente do CNS, Ministro 
Alexandre Padilha e pela Coordenadora Geral da 14ª Conferência Nacional de Saúde, Jurema 
Werneck. Na apresentação dos temas, os Conselheiros Nacionais, Maria do Socorro de Souza, 
representante dos Usuários, Jovita José Rosa, representante dos Trabalhadores e Luiz Odorico 
Monteiro de Andrade, representante dos Gestores.  

Os 27 estados poderão participar comparecendo a uma sala do DATASUS no seu Estado, 
conforme lista de endereços. 

A videoconferência também será transmitida em tempo real pelo site do CNS: 
www.conselho.saude.gov.br, proporcionando a participação dos Conselhos Estaduais e Municipais de 
Saúde. 

Para mais informações acesse: www.conselho.saude.gov.br/14cns.  
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Interatividade nas Redes Sociais 
 

Todas as informações sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde 
também serão divulgadas no Twitter (@Comunica14cns) e pelo 
perfil da Conferência no Facebook. Nesses espaços será possível 

tirar dúvidas, bem como interagir com os internautas de todo o 
Brasil. Não deixe de seguir-nos pelo Twitter e nos adicione no 
Facebook. 
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