
III SemInárIo munIcIpal 

EquidadE Em SaúdE da 
PoPulação NEgra do 
rio dE JaNEiro    2011   /  2011

PúBliCo alVo 
gestores, profissionais e técnicos  
da SmSdC/rJ, conselheiros  
municipais de saúde e lideranças  
do movimento negro.

iNSCrição ProfiSSioNaiS da SmSdC / via CaP

iNSCrição outroS / enviar nome, telefone,  
email, cargo/função, unidade, cap/Instituição  
para: drikamurarismsdcrj@gmail.com e 
isabela.smsdcrio@gmail.com

loCal 
Capela Ecumênica / uErJ 
rua são Francisco Xavier, 524 / maracanã / rJ

iNformaçÕES / Superintendência de promoção  
da Saúde / SuBpaV / SmSDc-rJ 
Telefones / 2273-7398 / 2293-4854 31 maIo e 1 Junho



Primeiro dia / 31 de maio de 2011

8:30 aColhimENto E ENtrEga dE matErial
 VíDeo / raCiSmo iNStituCioNal

8:50 gruPo dE EduCadorES Em SaúdE 
 coordenação de educação em Saúde 
 SpS/SuBpaV/SmSDc-rJ

9:00 mESa dE aBErtura
 harold robinson 
 Fundo de população das nações unidas / unFpa

 Jacinta de fátima S. da Silva 
 DaGep / Secretaria de Gestão estratégica  
 e participativa / mS

 Jurema Werneck  conselho nacional de Saúde

 ismael lopes de oliveira  conselho dos  
 Secretários municipais de Saúde / coSemS/rJ 

 amaury oliveira da Silva   
 coordenadoria de promoção da Igualdade racial  
 do município do rJ

 louise mara S. Silva 
 comitê Técnico de Saúde da população negra  
 do município / SpS/SuBpaV/SmSDc-rJ

 hans dohmann 
 Secretaria municipal de Saúde e Defesa civil-rJ

 coordenador  Nina Prates 
 Superintendência de promoçâo da Saúde  
 SuBpaV/SmSDc-rJ

10:30 oS dadoS EPidEmiológiCoS do muNiCíPio  
 do rio dE JaNEiro Com rECortE raça/Cor
 Silvana Caetano  Superintendência  
 de Vigilância em Saúde/SuBpaV/SmSDc-rJ

 fernanda lopes 
 Fundo de população das nações unidas / unFpa 
 coordenador  daniel Soranz 
 Subsecretaria de atenção primária, Vigilância e  
 promoção de Saúde/SmSDc-rJ

12:30 almoço

14:00 a CoNStrução do raCiSmo  
 No EStado BraSilEiro
 giralda Seyferth  museu nacional / uFrJ

 coordenador  Sérgio luiz t. de aquino 
 Gerência de Dst/aids/Sap/SuBpaV/SmSDc-rJ

14:40 dEBatE Com a Platéia

15:10 a SaúdE da PoPulação NEgra  
 No rio dE JaNEiro: SomaNdo ESforçoS  
 Para a EquidadE No SuS

 mulhereS neGraS e a  
 morTalIDaDe maTerna
 maria auxiliadora de S. m. gomes 
 Superintendencia de maternidades / SuBhue/SmSDc-rJ

 aSSISTêncIa a crIançaS com  
 Doença FalcIForme
 martha andrade Vilela e Silva 
 Gerência de Saude da criança/Sap/SuBpaV/SmSDc-rJ

 VulneraBIlIDaDe Da população neGra  
 àS DST/aIDS e TuBerculoSe
 lilian de mello lauria 
 Gerência de Dst/aids - Sap/SuBpaV/SmSDc-rJ

 eSTraTéGIaS De enFrenTamenTo  
 Da VIolêncIa e a população neGra
 Viviane manso C. Branco 
 coordenação de políticas e ações Intersetoriais 
 SpS/SuBpaV/SmSDc-rJ

 coordenador  diana do Prado Valladares 
 Superintendencia de maternidades/SuBhue/SmSDc-rJ

17:00 CoquEtEl
  

Segundo dia / 01 de junho de 2011

9:00 SaúdE da PoPulação NEgra agora  
 é lEi: o quE fazEr NoS CaSoS dE  
 omiSSão ou dESCumPrimENto da lEi 

 Jurema Werneck  conselho nacional de Saúde 
 antonio fernandes o. m. Júnior 
 ministério público de pernambuco

 Carla Carruba 
 ministério público do rio de Janeiro

 marcus Brandão 
 ouvidoria da SmSDc- rJ

 coordenador  Pedro lima S/GaB- SmSDc-rJ

10:40 aS EStratégiaS dE imPlEmENtação da  
 PolítiCa NaCioNal dE SaúdE iNtEgral  
 da PoPulação NEgra No muNiCíPio  
 do rio dE JaNEiro
 Carlo Cunha 
 coordenação da Saúde da Família  
 Sap/SuBpaV/SmSDc-rJ

 márcia regina torres  
 Superintendência de promoção da Saúde  
 SuBpaV/SmSDc-rJ

 Betina durovni   
 Superintendência de Integração  
 de áreas de planejamento / SuBpaV/SmSDc-rJ

 João luiz ferreira Costa   
 Subsecretaria de atenção hospitalar, urgência  
 e emergência / SmSDc-rJ

 Debatedor  lucia Xavier   
 onG criola

 coordenador  Cláudia Nastari 
 coordenação de Saúde da ap3.2

12:30 almoço  

14:00 PlENária dE ElaBoração do PlaNo  
 dE ação da SmSdC/rJ 
 coordenadores
 andrea Estevan de amorin 
 Subsecretaria Geral/SmSDc-rJ 
 david lima   
 conselho municipal de Saúde -rJ

17:00 ENCErramENto

 CiraNda daS CorES 
 grupo de Educadores em Saúde  
 coordenação de educação em Saúde 
 SpS/SuBpaV/SmSDc-rJ

todoS eSpaço alTernaTIVo / miNi-ofiCiNaS  
oS dE PENtEado afro E CoNtação dE  
diaS EStóriaS afro-BraSilEiraS
 élida Batista  eean/uFrJ

 Sharllene Silva  Grupo Dreadmaker

 Silvia B. de Carvalho  Grupo karingana ua karingana

organização  Coordenação de Educação em Saúde / SPS/SuBPaV/SmSdC-rJ e Comitê técnico de Saúde da População Negra do município do rio de Janeiro 
apoio universidade do Estado do rio de Janeiro / uErJ


