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A Sala de Imprensa é um canal de comunicação que nasce com a proposta de estreitar o
relacionamento da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) com os jornalistas,
blogueiros e influenciadores digitais. Neste espaço, você vai encontrar uma série de informações que
podem lhe ajudar a produzir conteúdo sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado.
» Clique aqui e confira as matérias e sugestões de pauta publicadas no site da SES-MG.
» Clique aqui e confira o Banco de Fotos da SES-MG.
» Você é blogueiro ou influenciador digital? Clique aqui e participe do projeto #ParceirosDaSaúde.
» Clique aqui e acesse os posts do Blog da Saúde MG.

Abaixo, confira os hotsites informativos das campanhas publicitárias que estão em vigência no
momento:
- Sexo Seguro: www.saude.mg.gov.br/sexoseguro
- HIV/Aids: www.saude.mg.gov.br/aids
- Aedes aegypti: www.saude.mg.gov.br/aedes
- Alerta Chuva: www.saude.mg.gov.br/alertachuva
- Viajante Saudável: www.saude.mg.gov.br/viajantesaudavel
- Vida Saudável: www.saude.mg.gov.br/vidasaudavel

» Assessor-Chefe de Comunicação Social
Djalma Célio Gomes
Tel: (31) 3916-0586
E-mail: acs@saude.mg.gov.br

» Núcleo de Jornalismo e Atendimento à Imprensa
Coordenadora: Ana Paula Brum
Tel: (31) 3916-0613 * 3916-0614 * 3916-0615 * 3916-0616 * 3916-0617
E-mail: jornalismo@saude.mg.gov.br
- Telefone do Plantão do Jornalismo:
. 06 e 07/07 : Paula Gargiulo – (31) 98451-5713
» Núcleo de Comunicação Digital
Tel: (31) 3916-0602
E-mail: digital@saude.mg.gov.br
» Núcleo de Mobilização Social e Publicidade
Tel: (31) 3916-0605
E-mail: sesmobilizacaomg@gmail.com | sespublicidademg@gmail.com
» Núcleo de Cerimonial e Relações Públicas
Coordenadora: Érica Agnes de Araujo
Tel: (31) 3916-0603
E-mail: erica.agnes@saude.mg.gov.br | cerimonial@saude.mg.gov.br | sescerimonialerp@gmail.com

» Publicações e livros digitais do site da SES-MG
» Informação de dados Epidemiológicos da SES-MG
» DATASUS (dados e estatísticas do SUS em todo o país)
» Dados do Programa Nacional de Imunizações
» Publicações e livros digitais do site do Ministério da Saúde
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