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CEBES NO CNS 
No dia 8 de novembro o Conselho Nacional de Saúde (CNS) elegeu, pela primeira vez 
em sua história, um presidente entre os seus membros: o farmacêutico Francisco Batista 
Júnior, representante do segmento dos trabalhadores da saúde. Desde a criação do 
colegiado, há 70 anos, o ministro da Saúde, por definição legal, era quem ocupava o 
cargo.  
 
Na mesma reunião também foi eleita, entre os conselheiros titulares, a Mesa Diretora 
composta por: Ruth Ribeiro Bittencourt (Conselho Federal de Serviço Social - 
CFESS); Carmen Lucia Luiz (Liga Brasileira de Lésbicas – LBL); Wander Geraldo da 
Silva (Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM); Artur 
Custódio Moreira de Sousa (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase – MORHAN); Ciro Mortella (Confederação Nacional da Indústria – CNI) 
e Antônio Alves de Souza (Ministério da Saúde). O papel da Mesa Diretora é 
contribuir para a definição de pautas, para a ampliação e repercussão das decisões do 
Conselho Nacional junto à sociedade. 
 
A eleição do Presidente e da Mesa Diretora encerra a fase de recomposição do CNS, 
iniciado no dia 31 de agosto, com a eleição também inédita das entidades e 
movimentos sociais que agora integram o Conselho até 2009.  
 
Na condição de membro titular do Conselho Nacional de Saúde, empossado no dia 15 
de setembro, o CEBES participou de todo o processo eleitoral. Uma das primeiras 
sugestões que o CEBES levará ao novo Presidente e à Mesa Diretora eleita é que o 
Conselho passe a incluir em sua pauta análises de conjuntura e discussões sobre 
políticas de saúde. A crítica é de que o CNS tem sido pautado pelo principalmente pela 
apresentação e aprovação de programas governamentais. O CEBES pretende também, 
até a próxima reunião, acompanhar o processo de indicação do novo coordenador da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), ligada ao CNS. 
 
Mais informações sobre a eleição do CNS: www.conselho.saude.gov.br 
 
 
NÚCLEOS LOCAIS 
 
BAHIA: EVENTO MARCA OS 30 ANOS 
O Núcleo Baiano do CEBES completou 30 anos de fundação no dia 12 de novembro, 
informa Jairnilson Paim. No dia 13 o aniversário foi comemorado em evento no 
auditório Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Instituto de Saúde Coletiva da UFBA), 
que contou com palestra da Profa. Carmen Teixeira intitulada "Fundação e 
desenvolvimento do CEBES–Bahia". Mais de 80 pessoas estiveram presentes, entre 
pós-graduandos de Saúde Coletiva, dirigentes dos Conselhos de Odontologia e Serviço 
Social, ex-dirigentes de entidades de saúde, técnicos das secretarias municipal e 
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estadual da saúde, médicos, enfermeiras, psicólogas, nutricionistas, docentes, entre 
outros. Após os debates, foi proposta a revitalização do Núcleo Baiano do CEBES quer 
pretende criar redes entre Salvador e outros municípios. Uma Comissão Provisória de 
cinco membros ficará encarregada de organizar o Núcleo e programar as próximas 
iniciativas. 
 
FLORIPA, BRASÍLIA E MUITO MAIS 
O CEBES contará, em breve, com o Núcleo de Florianópolis, que está sendo articulado 
por Leonor Connill, do Conselho editorial do CEBES e Clair Castilhos, cebiana e 
integrante da Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos 
Reprodutivos. Lenaura Lobato, da Diretoria do CEBES, acompanha a criação do Núcleo 
de Florianópolis. 
 
Em Brasília, o Núcleo está sendo articulado por Ana Costa e Jacinta Senna e envolve 
diversos cebianos, antigos e novos.  
 
Devido à presença de vários cebianos em Washington, o membro do Conselho 
Consultivo do CEBES, André Médici, está organizando por lá um Núcleo da entidade. 
 
Também está sendo discutida a criação de Núcleos do CEBES em Natal, com Cipriano 
Maia; Goiânia, com Elias Rassi; Belém, com Paulo Roberto. Alem disso, Cuiabá, 
Ribeirão Preto, Campinas e Aracaju também já iniciaram as conversas. 
 
Para a formação dos núcleos os interessados devem concordar com as diretrizes 
expressas na Plataforma Política para a Diretoria Nacional do CEBES (2006-2009) e 
com o documento “O SUS PRÁ VALER”. Além de comunicar ao CEBES nacional a 
formação do Núcleo, e solicitar o envio de materiais e subsídios, espera-se que os 
grupos promovam a discussão permanente das políticas de saúde em sua região. A 
produção dos Núcleos deve ser encaminhada ao Boletim do CEBES para divulgação. 
Além disso, espera-se o empenho dos Núcleos na campanha de novas filiações e no 
envio de artigos para a Revista Saúde em Debate. 
 
 
RADIS E CONASEMS 
“CEBES 30 anos, novidades no berço do movimento sanitário” foi a chamada de capa 
da edição de novembro da revista Radis. A publicação destacou a eleição da nova 
diretoria, com a missão de “refundar a instituição e o movimento sanitário brasileiro; e 
transformar o CEBES cada vez mais em um espaço produtor de conhecimento dedicado 
às políticas de saúde”. Para acessar a revista: www.ensp.fiocruz.br/radis 
 
Também a revista do Conasems deu grande destaque ao CEBES na contracapa da 
última edição: www.conasems.org.br. O CEBES agradece a Sílvio Mendes, ex-
presidente do Conasems, que tem se empenhado em divulgar a entidade junto aos 
gestores municipais. 
 
 
POLÍTICAS E PROBLEMAS 
“Problemas e Polícias de Saúde” foi o tema de seminário que aconteceu dia 10 de 
novembro, no BNDES, uma promoção do Centro Internacional Celso Furtado de 
Políticas para o Desenvolvimento, que tem Maria Conceição Tavares na presidência 
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acadêmica. Ligia Bahia, vice-presidente do CEBES, falou sobre “Mercantilização da 
Saúde” na mesa-redonda que também contou com a presença de José Carvalho de 
Noronha, Gastão Wagner e José Gomes Temporão. Mais detalhes: 
www.centrocelsofurtado.org.br 
 
 
BRASIL/ESPANHA 
A Presidente do CEBES, Sonia Fleury, é uma das organizadoras e conferencista do 
Seminário Internacional "Democracia, descentralização e desenvolvimento: Brasil & 
Espanha", que acontece dia 24 de novembro, a partir das 9h, no auditório da 
EBAPE/FGV, no Rio de Janeiro. Mais informações: www.ebape.fgv/pp/peep 
 
 
SAÚDE MENTAL 
Paulo Amarante, editor da Revista Saúde em Debate (CEBES) e coordenador do Grupo 
de Trabalho de Saúde Mental da Abrasco informa que está disponível o relatório do GT, 
que reivindica a convocação da IV Conferencia Nacional de Saúde Mental, propõe a 
criação da Revista Brasileira de Saúde Mental e Atenção Psicossocial, e encabeça um 
manifesto e moção de apoio ao processo de reforma psiquiátrica brasileira. O material 
está disponível na página da Abrasco: www.abrasco.org.br. 
 
 
REDE DAS AMÉRICAS 
O CEBES foi convidado a contribuir com sugestões para o movimento de criação da 
Rede de Secretários Municipais de Saúde das Américas, que teve início com esforços do 
Conasems. A Rede, que visa a troca de experiências de gestores de saúde locais irá criar 
o "Observatório de Descentralização, Políticas de Saúde e Governança". Visite o portal 
da Rede na Internet: www.redeamericas.org.br 
 
 
PLENÁRIAS DE CONSELHEIROS DE SAÚDE 
Luiz Antonio Neves (Luizinho), membro da Diretoria do CEBES, participou da Plenária 
Regional de conselheiros de saúde do Médio-Paraíba, quando apresentou o Pacto em 
Defesa do SUS e o documento “O SUS PRÁ VALER”. O CEBES também acompanhou 
a Plenária Estadual de Conselheiros de Saúde, a Plenária da Região Sudeste e deverá 
participar da Plenária Nacional, em dezembro, em Brasília.  
 
 
SAÚDE E PESQUISA 
O editor da Revista Saúde em Debate, Paulo Amarante, representou o CEBES. Na 
discussão “Políticas de Saúde e Pesquisa”, promovida pelo Instituto de Saúde, em São 
Paulo, no dia 30 de outubro. Ao lado de José da Rocha Carvalheiro, presidente da 
Abrasco e Gastão Wagner, da Unicamp, Amarante debateu o tema “Consertos e 
Concertos no Marco da Relação entre Pesquisa, Consciência Sanitária e Saúde 
Coletiva”. Mais informações do site do Instituto: www.isaude.sp.gov.br 
 
 
DEZ ANOS DA LEI 9313/96 
No dia 13 de novembro, em São Paulo, cerca de 200 pessoas participaram da  “Plenária 
Pública em Defesa do Acesso Universal aos Medicamentos para Tratamento do 
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HIV/Aids no Brasil”, no anfiteatro João Yunes da Faculdade de Saúde Pública da USP. 
A data marcou os 10 anos da Lei Federal 9313/96, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
do SUS de fornecer os medicamentos anti-retrovirais para todos os cidadãos e cidadãs 
que vivem com HIV e Aids. Mário Scheffer, membro da Diretoria do CEBES, foi um 
dos organizadores do evento que contou também com a participação de Nelson 
Rodrigues dos Santos, Gastão Wagner, Mariângela Simão (Coordenadora do 
PNDS/Aids), Eloan Pinheiro (OMS), dentre outros. Para conferir o resultado da 
Plenária, que lançou um manifesto, acesse www.agenciaaids.com.br 
 

Para entrar em contato: cebes@ensp.fiocruz.br 

Diretoria Nacional do CEBES: Sonia Fleury, Ligia  Bahia, Ana Costa, Luiz Neves, 
Mário Scheffer, Chico Braga e Lenaura Lobato 

 


