Diretoria do Cebes assume com o compromisso
de dialogar com outros setores da sociedade
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A presidenta Ana Maria Costa conquistou seu segundo mandato para o biênio
2014-2015 à frente do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). Com uma
diretoria renovada, Ana assumiu o compromisso de promover debates e discussões
com movimentos sociais e outros atores da sociedade, que não estejam diretamente
ligados à área da saúde.
A composição da nova diretoria contempla a multiplicidade de opiniões e a capilaridade
existente na entidade. Dos nove integrantes da nova diretoria quatro são do sudeste,
dois do sul, dois do nordeste e um do centro oeste.
Além da diretoria foram eleitos o 15 integrantes do conselho consultivo e os três
membros do conselho fiscal. Durante os próximos dois anos o Cebes contará com
conselhos alto nível, que mescla experiência de históricos militantes da reforma
sanitária e jovens lideranças de várias partes do país no campo da saúde.
“O Cebes é uma construção coletiva e todos nós sabemos da importância dessa
entidade na sociedade brasileira. Nós temos consciência do tamanho da
responsabilidade que nos cabe”, concluiu Ana no seu primeiro discurso após a eleição.
Vídeo: Cebes e o compromisso de dialogar com outros setores da sociedade
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A seguir os nome dos novos diretores e conselheiros eleitos:
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Presidenta: Ana Maria Costa
Vice: Isabela Soares Santos
Diretora administrativa: Ana Tereza
Camargo Silva Pereira
Diretor editorial: Paulo Duarte de
Carvalho Amarante
Diretores Executivos:
Thiago Lopes Coelho – MG
Gabriela Monteiro – PR
Liz Duque Magno – BA
Paulo Henrique de Almeida
Rodrigues – RJ
Maria Lucia Frizon Rizzoto – PR
Conselho Consultivo
Jairnilson Paim – BA
José Rubem Bonfin – SP
José Noronha – RJ
Nelson Rodrigues dos Santos – SP
Albinear Pinto – GO
Lígia Giovanella – RJ
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Ary Miranda – RJ
Maria Edna Bezerra – AL
Lenaura Lobato – RJ
Eleonor Conill – SC
Iris da Conceição – RJ
Cornelius Stralen – MG
Gastão Wagner Souza – SP
Carlos Otavio Ócke Reis – RJ
Pedro Carneiro – SP
Conselho Fiscal
Yuri Zago – DF
Aparecida Bressan – RJ
David Soeiro Barbosa – RJ
Serão convidados como
diretores Ad Hoc
Grazielle Custodio David – DF
Heleno Correa- DF
Lucia Souto-RJ
Mario César Scheffer – SP
Pedro Piani – PA

