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Reunião Diretoria do Cebes - Web conferência 

Local: sala do Centro de Estudos Estratégicos – Fiocruz - Rio de Janeiro 

Data: 14 de dezembro de 2015     
 
Participantes: Cornelis, Carmen Teixeira, Ana Tereza, Lucia Souto, Isabela, Maria Lucia, 

Cristina. 

 

1. Revistas Cebes  

 Ana Tereza apresentou os orçamentos para a impressão das revistas, mostrando a 

dificuldade de caixa para imprimir; 

 Será enviado ao Professor Cornelis e à Maria Lucia a especificação das revistas 

para orçamentos em Belo Horizonte e Cascavel; 

2. Projetos 

 Professor Cornelis levantou a questão dos núcleos participarem ativamente da 

construção de projetos para o Cebes; 

 Carmen Teixeira falará com Secretário da SEGEP a respeito do Projeto Formação; 

 Ana Tereza falará com Dr. Molina, da OPAS, sobre possíveis recursos. 

3. Boletos 

 Pedir ao Fred para enviar os boletos. Começar com os autores. Elaborar uma 

carta explicando a importância da associação. 

4. Projeto 

 Enviar à Carmen Teixeira o projeto da revista Divulgação em Saúde para 

Debate para conseguir possível recurso para 1 revista junto ao Projeto 

Observatório. 

5. Maria Lucia 

 Informou que convidou algumas pessoas para serem Editores associados: Amélia 

Cohn, Ana Costa, Lenaura, Paulo Amarante e está precisando de um editor na área 

de Epidemiologia. Carmen Teixeira sugeriu Stella Meneghel. 

 Ficou acertado que o editorial da revista Saúde em Debate nº 107 será assinado 

pelo presidente do Cebes em conjunto com Maria Lucia. Carmen Teixeira 

prontificou-se a ajudar, uma vez que o tema Nova Conjuntura, tem sido objeto de 

seus estudos. 

6. Estatuto 

 Ana Tereza informou que Luis Bernardo Bieber enviou uma proposta de novo 

estatuto e que ela vai enviar à diretoria para apreciação. 

7. People Health Movement 

 Isabela apresentou a importância da organização e o interesse de terem o Cebes 

como parceiro. Estão propondo uma reunião em Porto Alegre para discutirem a 

adesão ao movimento. Cornelis e Isabela participarão, aproveitando a 

oportunidade para fazerem uma ação junto ao núcleo/RS 



 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
Av. Brasil, 4036 – sala 802 - Manguinhos – Rio de Janeiro/RJ – CEP 21040-361  

Tel: 021-3882-9140/9141 - Fax: 021-2260-3782 
E-mail: cebes@cebes.org.br 

 

. 

 

Próxima reunião: final de janeiro (data será marcada de acordo com a disponibilidade da sala 

da Fiocruz para web conferência) 


