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2020 VIVEMOS O PANDEMÔNIO...

Diante da pandemia provocada pelo coronavírus, que causa a  Síndrome Respiratória

Aguda Grave, a qual se alastrou em escala mundial no início de 2020, traz à tona a discussão

sobre as desigualdades  sociais  e seus impactos  nos diversos  segmentos  da sociedade,  em

especial as populações periféricas que vivem em situação de maior vulnerabilidade.

O Brasil vive uma de suas maiores crises sanitárias, humanitárias e politicas frente a

nova pandemia da COVID-19, agravada pelo negacionismo do governo federal e de um plano

sério  para  enfrentamento  da  crise.  A  inercia  do  governo  federal  atingi  também  as

Universidades, com diminuição de recursos e investimentos em pesquisas.

Mais a pandemia não é tão democrática, como muitos falaram nos primeiros meses. A

pandemia  explicita  as  desigualdades  sociais  e têm  incidências  condicionadas  pela

determinações sociais em saúde tais como a renda, gênero e raça (REIS, 2020).  Embora ela

chegue ao país através da classe média vinda das férias de países europeus, trazendo na mala

lembrancinhas  fabricadas  na  China  e  também o  novo  vírus,  que  se  alastra  rapidamente,

chegando  nas  populações  periféricas,  compostas  em sua  maioria  por  mulheres  e  homens

negros e pardos, os quais são os mais afetados com o quadro grave e os que mais tem morrido

em decorrência da doença.  

A grande maioria das famílias da periferia vivem em condições de moradias precárias,

onde muitas vezes possuem apenas um ou dois cômodos, partilhado com 4 a 6 pessoas. As

desigualdades sociais por sua vez contribuem para uma taxa maior de letalidade nos bairros

populares.

É  indispensável  o  empoderamento  dessa  população  por  meio  de  processos  de

formação e aquisição de conhecimentos nas mais diversas áreas, consolidando também uma

consciência crítica frente à realidade duramente vivida pelos povos na periferia. 

É nesse cenário, quase distópico que o Núcleo do CEBES-AL, vem discutindo sobre

estratégias que pudessem de alguma forma mitigar os efeitos da pandemia sobre os grupos

mais vulnerabilizados pelas condições de desigualdades sociais e iniquidades. Iniciamos então

uma aproximação e articulação com o Movimento  de Trabalhadores  por  Direito  – MTD,

Comitê  dos  Povos  das  Alagoas,  Movimento  dos  trabalhadores  rurais-  MST,  Movimento

Mulheres do Campo – MMC e o Consultório na Rua da Secretaria Municipal de Saúde para

pensar um plano de ação priorizando as populações que vivem no entorno da Lagoa Múndau,

área central de Maceió, onde vivem mais de 30 mil pessoas em moradias precárias, maioria

barracos feitos de papelão e outros matérias, sem saneamento e água potável.



 Essas  populações  em sua  maioria  ficaram impossibilitadas  de  fazer  o  isolamento

social,  crucial  para  conter  o  aumento  dos  números  de  casos  da  doença,  trabalharem em

subempregos, como ambulantes e recicladores de matérias, além da atividade de pesca na

Lagoa.

Outros  campos  de  ações  desenvolvidas  foram  junto  ao  projeto

AFROATITUDE/UFAL, em 31 comunidades quilombolas no interior de Alagoas, também

com a  realização  de  oficinas  de  formação  para  enfrentamento  da  pandemia,  tendo  como

público as mulheres quilombolas.

O  impacto  da  pandemia,  o  desconhecimento  inicial  sobre  sua  letalidade  e

transmissibilidade nos paralisou nos primeiros meses, além da Universidade não ter adotado

nesta  fase  nenhum  protocolo  de  biossegurança.  Passado  o  primeiro  trimestre  de  2020,

iniciamos a elaboração dos projetos e as propostas de oficinas a serem desenvolvidas nos

diferentes  territórios,  além das  ações  de solidariedade com arrecadamento  de  alimentos  e

gêneros de higiene.

As primeiras campanhas solidárias para arrecadação de alimentos foram iniciadas em

maio, junto com o comitê dos povos das Alagoas e MTD. Foram distribuídas em média 250

quentinhas diárias, de segunda a sexta nas comunidades da Muvuca, Sururu de Capote, Arroz,

Em busca de um Lar e Mundau, todas localizadas em torno da lagoa, além de máscaras e

álcool em gel.  



Foto: organização das quentinhas para serem distribuídas nas comunidades no entorno

da Lagoa Mundaú. Maio de 2020

Outras ações de solidariedade,  com arrecadação de cestas básicas foram realizadas

junto com a equipe do Núcleo de Saúde Pública da FAMED, no mês de maio para atender as

famílias de um dos projetos de extensão, o Afro Dendê, que vivem em um dos bairros no

entorno da Universidade.  Ao total distribuímos mais de 250 cestas entre maio e junho de

2020, pois a situação de insegurança alimentar vivida por essas famílias era grave.

Foto: Entrega de cestas básicas na comunidade Cidade Sorriso, as famílias do Afro

Dendê, maio e junho de 2020. 



ATIVIDADES/AÇÕES

No mês de junho de 2020, iniciamos as articulações com as lideranças representativas

das comunidades quilombolas Mameluco (município de Taquarana), Serra verde (município

de Igaci), Pau D’arco (município de Arapiraca) Poço do Lunga (município de Taquarana) e

Jaqueira (município de Anadia).

A reunião foi realizada na Comunidade Quilombola Mameluco localizada na cidade de

Taquarana, no dia 10 de junho, no horário das 9 às 14:30hs.  Participaram 8 pessoas, entre

lideranças  representativas  das  respectivas  comunidades  quilombolas,  equipe  do  projeto

Afroatitude e dois membros do CEBES-AL. Foi apresentado os objetivos do projeto com

relação a realização de encontros em seis comunidades quilombolas para desenvolver rodas

de conversa com a temática da prevenção da  COVID-19 oficinas da fabricação de sabão

ecológico.  Foi  fechado  um  cronograma  de  visitas  e  discutidos  sobre  a  importância  das

lideranças cobrar das secretarias de saúde outras medidas para proteger as comunidades.

Um dos agentes de saúde e também quilombola, Jadielson fala da honra e orgulho

estar reunido como grupo, e que é sempre bom poder compartilhar momentos, mesmo na

realidade  que  estamos  vivendo  ser  um  pouco  delicado,  quanto  mais  unirmos  forças  e

conhecimentos e repassar para os demais do quilombo e dos outros quilombos é sempre bem-

vindo.  Juntos  podemos  contribuir  para  que  possamos  da  melhor  forma  enfrentar  essa

pandemia, como sabemos que a população negra, é a mais afetada, os dados atuas apontam

que mais de 53% dos afetados são da “raça” negra, devido a isso a nossa preocupação de atuar

nas comunidades quilombolas.

 No dia 12 de junho foi realizada a oficina de prevenção a COVID-19 na Comunidade

quilombola Carrasco/Arapiraca. Participaram 23 mulheres, entre as lideranças representativas

da comunidade, moradoras, professores/as e monitoras. A professora Edna se apresenta e fala

da importância do projeto que está nos territórios quilombolas do Estado, principalmente,

trabalhando com mulheres que são figuras fortes dessa sociedade. A equipe segue falando da

COVID-19, e dos riscos das mentiras quanto a doença e uso de medicamentos sem eficácia

como a Cloroquina. Também destacam o descaso do governo federal com o povo brasileiro,

negando a doença e desacreditando a ciência. 





Foto: Oficina mulheres promotoras de saúde, na comunidade do Carrasco, junho de 2020.

ATIVIDADES MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO

As  oficinas  foram  replicadas  no  mesmo  formato  das  realizadas  em  junho,  nas

comunidades quilombolas de Mameluco, município de Taquarana, Serra verde, município de



Igaci e Jaqueira em Anadia.    e após foram feitas reuniões com a equipe para avaliação do

processo. Foram abordados os principais agravos e doenças que acometem a população negra

e a PNSIPN e logo após a COVID-19 e oficina de sabão.

As mulheres que participaram das oficinas destacaram a importância desta formação e

que agora se sentem como mulheres promotoras de saúde e que podem colaborar mais com

sua comunidade na prevenção do COVID-19.

Ao total nas oficinas, participaram 32 mulheres. Também acompanharam e auxiliaram

as ações, três estudantes bolsistas e dois colaboradores.

Foi  destacado que  as  comunidades  têm muitas  dificuldades  de  infra-estrutura.  Em

Carrasco a sede não foi finalizada e precisa de reparos. As lideranças também destacaram a

dificuldade  de  acesso  ao  auxilio  emergencial  e  que  não  receberam as  cestas  básicas.  É

necessário dá continuidade as ações de promoção a saúde e fortalecimento do empoderamento

das lideranças, para que outras conquistas sejam alcançadas na garantia de direitos e para a

implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra – PNSIPN.

Nos meses de setembro e outubro as oficinas/Capacitações mulheres promotoras de

saúde foram realizadas nas Comunidade quilombola Paus Pretas, município de Monteirópolis

e  Cajá  dos  Negros,  no município  de  Batalha.  Participaram  34  mulheres.  A oficina  foi

desenvolvida na sede das comunidades.

A estratégia empregada para o fortalecimento das comunidades foi a realização das

oficinas para a produção de sabão caseiro ecológico e ações de promoção a saúde. Foram

utilizadas metodologias ativas, rodas de conversa, oficinas de confecção de máscaras, e por

fim, eram realizadas as oficinas para produção do sabão caseiro. 



Oficinas de prevenção da COVID nas comunidades quilombola Paus Pretas, município de 

Monteirópolis e Cajá dos Negros, no município de Batalha. Setembro de 2020.

No  mês  de  outubro,  o  CEBES-AL  foi  convidado  para  participar  das  ações  de

acolhimento  na  semana do servido  na  Unidade de  saúde Djalma Loureiro,  localizada  no

Bairro do Clima Bom. Para atender este convite, foi feita articulação com a equipe da sala de

cuidados da Faculdade de Medicina e Movimento popular de saúde-MOPS. Fizemos rodas de

conversa sobre as PICS na atenção básica como estratégia de fortalecimento do SUS e depois

organizamos as salas de atendimento com a oferta de Reiki, Auriculoterapia, dança circular e

massagens.  Finalizamos  a  semana  de  atividades  com  mais  de  69  atendimentos  dos

trabalhadores da UBS.



Semana do servidor, atendimento com as PICS na UBS Djalma Loureiro no Clima Bom, mês

de outubro de 2020.

FORMAÇÃO DOS AGENTES POPUILARES DE SÁUDE

Paralelo  as  ações  nas  comunidades  quilombolas,  numa  articulação  com    os

Movimento de Trabalhadores por Direito – MTD, Comitê dos Povos das Alagoas, Movimento

dos  trabalhadores  rurais-  MST,  Movimento  Mulheres  do  Campo  –  MMC,  extensão  da

Faculdade  de  Medicina  e  Campanha  mãos  solidárias  do  Recife/Fiocruz  Pernambuco,

realizamos a construção do curso de extensão Agentes Populares de Saúde – ajudando minha

comunidade  no  combate  ao  COVID-19,  que  teve  como  objetivo  organizar  e  formar



lideranças comunitárias, na modalidade presencial, para atuarem nas suas regiões de moradia,

com vistas a ampliar a capacidade de respostas territoriais à pandemia do Coronavírus, tendo

como  público  prioritário  os  moradores  da  comunidade  da  Muvuca,  Sururu  de  Capote,

Mundaú, ocupação  Em Busca de um Lar e  comunidade do Arroz. 

Além das lideranças das comunidades da área lagunar, também participaram jovens de

um projeto social da Cidade Sorriso, localizada no bairro do Benedito Bentes. As atividades

foram iniciadas no mês de agosto de 2020 e seguiram até julho de 2021.

A carga horária total do curso foi de 20 horas, sendo 12 horas de atividades presenciais

(Tempo  Escola)  e  oito  horas  na  modalidade  de  dispersão  (Tempo  Comunidade).  Foram

realizadas as formações para oito turmas de lideranças, que contou com uma média de 12 a 15

participantes.  A meta inicial  era formar 100 agentes populares de saúde,  porém formação

atingindo um público de 89 participantes. O material didático (cartilha do agente e caderno de

cadastro das famílias), bonés e batas foram doados pela Fiocruz Pernambuco

Também objetivando mitigar os impactos sociais, econômicos, ambientais e sanitários

durante e após a pandemia, foram organizadas brigadas de solidariedade nas comunidades

com a organização de bancos de alimentos comunitários; construção de Hortas Comunitárias

e Farmácias Vivas; e a organização de grupos de economia solidária, como a organização de

Costureiras  para  confecção  de  máscaras.  As  brigadas  foram  organizadas  envolvendo

estudantes e docentes da UFAL, de diversas áreas de conhecimento, buscando promover uma

formação interdisciplinar, além dos movimentos sociais como Movimento dos Trabalhadores

e  Trabalhadoras  por  Direito,  Movimento  dos  Trabalhadores  por  Terra,  além  do  Centro

Brasileiro de Estudos de Saúde-Alagoas.

As  ações  formativas  ocorridas  presencialmente,  obedeceram  às  orientações  de

biossegurança da Organização Mundial de Saúde e protocolos recomendados pela Faculdade

de Medicina da UFAL, quanto às regras sanitárias vigentes. Os módulos presenciais foram

realizados  na  Escola  Municipal  Nosso  Lar  I,  localizada  no  Vergel,  por  ser  próximo  às

comunidades e pela parceria com a direção da mesma, que abriu as portas da escola aos finais

e  semana  para  receber  as  turmas.  No  processo  formativo  foram utilizados  recursos  com

metodologias ativas, com atividades teóricas e práticas, fundamentadas na educação popular

em saúde.

REGISTRO  FOTOGRÁFICO  DE  ALGUNS  MOMENTOS  DO  CURSO  DOS

AGENTES POPULARES.





FOTO: 6 turma dos agentes populares de saúde. Trabalho em pequenos grupos. Escolar Nosso
Lar I, julho de 2021



Foto: Convidada Maria Martins falando da reforma sanitária e defesa do SUS.

OFICINAS DE SABÃO ECOLÓGICO NAS COMUNIDADES PERIFERICAS 



Ao total foram desenvolvidas 7 oficinas com uma média de 15 participantes, sendo 2

na Cidade Sorriso para as mães e participantes do projeto Afro Dendê, 1 na Unidade Docente

assistencial da Faculdade de Medicina da UFAL, 1 no Bairro do Vergel, com mães da ONG

Erê,  1  na  associação Alvorada  no  Village  Campestre  e  2  com lideranças  da  comunidade

Sururu  de  Capote  e  Muvuca,  localizadas  na  beira  da  Lagoa  Mundaú.  Foram produzidas

aproximadamente 850 barras de sabão.  Foram realizadas no período de outubro de 2020 a

agosto de 2021.

As  atividades  e  oficinas  foram  realizadas  presencialmente.  Todas  as  normas  e

recomendações de biossegurança foram seguidas. Foram realizadas em lugares abertos, em

sala na Unidade Docente Assistencial, na escola municipal Nosso Lar I, no Vergel, associação

dos moradores do Village e galpão do projeto Afro Dendê. Ao termino das oficinas foram

distribuídos kits de higiene com sabão, creme dental e água sanitária, doados pela equipe de

técnicos e professores do núcleo de Saúde Pública.

Uma característica comum a todas essas comunidades é a falta de saneamento básico e

água tratada. As condições de moradia também são precárias, principalmente para as famílias

que moram na beira da Lagoa, onde vivem em barracos improvisados com madeira, papelão e

lonas, com um ou dois cômodos. 

Também foram realizadas  oficinas  com as  técnicas  corretas  para  higienização das

mãos e uso de máscaras. Foi abordado ainda o como higienizar a casa e alimentos usando a

solução de ácido hipocloroso. Outro tema debatido foi o risco de informações mentirosas e o

tratamento precoce da COVID-19. A equipe esclarecia que não havia nenhuma medicação

comprovada  para  tratamento  da  doença  e  o  uso  desses  remédios  poderiam trazer  graves

problemas  de  saúde,  como  falência  hepática  e  resistência  bacteriana  no  caso  do  uso  de

antibióticos. Alguns participantes relataram ter feito uso de remédios como a cloroquina e

Ivermectina.   A desigualdade  no  acesso  à  informação  se  coloca  como  uma  iniquidade

importante,  e  desse  modo,  fazer  com que  os  coletivos  tenham acesso  a  informações  de

qualidade é fundamental. 

Alguns participantes partilharam suas dificuldades em se protegerem da doença, visto

que muitos precisaram continuar trabalhando, enfrentando coletivos lotados e a dificuldade de

acesso a  equipamentos e material  de proteção,  como álcool em gel.  Nem todos locais de

trabalho forneciam. Outros eram ambulantes e recicladores de lixo. 

Um dos pontos positivos levantados pelas lideranças que participaram da realização
das  oficinas  foi  a  produção de sabão caseiro como uma forma de redução de custo  com
proteção, porque esse produto ajuda quando falta álcool em gel para limpeza das mãos e
também da casa.

Oficina de sabão na Escola Nosso Lar I, em março de 2021



Oficina de promoção a saúde prevenção da COVID na Unidade Docente Assistencial,
fevereiro de 2021.



     

OUTRAS  ATIVIDADES  DO  NÚCLEO  CEBES-AL NOS  MESES  DE  MARÇO  A

NOVEMBRO DE 2021

O  Núcleo  CEBES-AL,  juntamente  com  integrantes  da  Campanha  periferia  Viva,

MTD-AL e Fórum em defesa do SUS, protagonizaram entre os meses de março e abril uma

série de ações em defesa do SUS e em defesa da vida, frente a crise humanitária (sanitária,

econômica e política), agravada por um governo federal negacionista e genocida, o que tem

levado a morte milhares de brasileiros pela COVID-19. As ações realizadas levantaram as

bandeiras pela defesa do SUS, auxilio emergencial de 600 reais e vacinas para todos já. Esses

são os caminhos para o enfrentamento dessa crise tão grave.

No mês de março iniciamos a mobilização e realização da 6ª turma do Curso Agentes

Populares de Saúde, que contou com a participação de 20 lideranças de sete comunidades.

Iniciamos o curso apresentando um panorama da situação.  O Brasil ocupa o primeiro lugar

mundialmente em mortandade pelo COVID-19. O governo nunca apresentou um plano de

enfrentamento da pandemia e atrasou o início da vacinação, única forma de enfrentarmos o

avanço  da  pandemia.  Bolsonaro  usa  a  pandemia  como  instrumento  de  sua  necropolítica

genocida para matar parcela da população vulnerabilizada, periférica, pobre e preta. Também

foi  discutido  sobre  a  condição  da  mulher  neste  contexto,  por  estarmos  no  mês  que

comemoramos o oito de março. A pandemia levou ao aumento da violência contra as mesmas,

ocupamos o 5º lugar em feminicidio. “Dia 08 é dia de luta e não dia de flores”, fala de uma

das mulheres presente. Para a mística de acolhimento na rodas no mês de março usamos o

poema abaixo:

Convocatórias mulheres à luta



Eu chamo todas as mulheres 
De todas as terras, De todos os tempos
Eu chamo todas as mulheres 
De todas as derrotas, De todas as lutas
Chamo vocês, mulheres!
Mulheres de todos os dias na labuta
Chamo vocês, mulheres!
Porque sempre é tempo de luta!
Chamo vocês, mulheres!
Que choram, que gozam, que gritam
Chamo vocês, mulheres!
Porque nossa terra, nossos filhos necessitam
Chamo vocês, mulheres!
Contra feminicídios, estupros, espancamentos
Chamo vocês, mulheres!
Porque sempre é tempo de mulher e 
empoderamento
Chamo vocês, mulheres!
Porque passados mais de dois milênios
E ainda somos rechaçadas, humilhadas, 
exploradas
Vitimadas, espancadas, estupradas e 
silenciadas as
Eu chamo todas as mulheres 
De todas as terras de todos os tempos
Porque se unidas não vencermos,
desunidas nunca venceremos!
Mulheres alagoanas, sulistas, nortistas, 
feministas,

Eu, mulher universal brasileira guerreira 
desse tempo
Digam eu sou mulher e vou à luta
Eu disse, Eu sou mulher
Eu Dandara dos negros da luta
Eu disse, Eu sou mulher
Eu Mariele Franco das pretas da luta
Eu disse, Eu sou mulher
Eu sou Maria Cangaceira das matas da 
luta
Eu disse Eu sou mulher
Eu Elza, Olga, Tereza Cristina, Erundina 
da luta
Eu disse, Eu sou mulher
E sou Conceição Evaristo, Djamila, 
Benedita da Silva da luta
Eu chamo todas as mulheres 
De todas as terras, De todos os tempos
Eu chamo todas as mulheres 
De todas as derrotas, Vitórias e lutas
E digam comigo: eu sou mulher
Alagoana, guerreira, brasileira
E estou pronta pra luta!
E digam comigo: eu sou mulher
Alagoana, guerreira, brasileira
E estou pronta pra luta!

(Autores:  Maria  Edna  Bezerra  e  Paulo
Cesar dos Santos)

No mês de abril nossas atividades foram focadas nas ações do dia MUNDIAL DA

SAÚDE – 8 de abril e finalização da sexta turma do curso dos Agentes populares. No dia 07

de abril o CEBES-AL e o Fórum em defesa do SUS realizaram ato em um dos pontos centrais

de Maceió, no elevado do CEPA, na avenida Fernandes Lima. Foi um ato simbólico pela

reivindicação das vacinas e a permanência do auxílio para as famílias em vulnerabilidade. 

O Dia Mundial da Saúde caiu este ano como um grito em todo o país. Contando mais

de 340 mil mortos, e 3.829 registrados só nas últimas 24 horas desta terça 7, movimentos

sociais realizaram atos simbólicos em todo o país a fim de compartilhar o luto e intensificar o

alerta de que a escalada da pandemia no Brasil trata-se de um projeto político composto por

medidas, negligências e escolhas conscientes.



Compondo a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, militantes do Fórum em

Defesa do SUS, MTST, CEBES-AL posicionaram faixas no alto do viaduto do CEPA, no

Farol.  Em  uma  mobilização  performática,  a  fim  de  evitar  aglomerações,  a  mobilização

chamou atenção da população reivindicando vacinas, auxílio emergencial de pelo menos R$

600, e medidas efetivas de combate ao Covid-19.

No início da pandemia, a população pobre não entendia muito. O próprio Governo

Federal fez campanhas  de mentir  com relação à Covid-19, mas a realidade expõe a  crise

sanitária,  econômica,  a  carestia.  Quem  está  na  periferia  está  desempregado  passando

dificuldade, passando fome. São cerca de 19 milhões de brasileiros de volta à miséria. É uma

situação muito precária. Enquanto os países têm feito uma série de medidas protetivas, com

avanço da vacina, a gente ainda está na briga para sobreviver por conta de um governo que

não está nem aí. 

Essa caminhada de luta é para que gente enfrente esse governo genocida que está aí,

massacrando  o  povo  brasileiro  em  uma  necropolítica  que  deixa  a  população  mais

vulnerabilizada, empobrecida, periférica e negra à margem da sociedade.

   
FOTOS: Ato em defesa do SUS no elevado do CEPA, abril de 2021.





Entrega dos certificados da 6ª turma dos agentes polares de saúde, abril de 2021 

No  mês  de  maio  o  CEBES-AL  permaneceu  contribuindo  com  as  atividades  de

mobilização e formação na área Lagunar, junto com os agentes populares de saúde, desta vez

para  sensibilizar  a  população  sobre  a  importância  da  vacina  como  medida  sanitária

fundamental para enfrentamento da pandemia do COVID-19 e diminuição das mortes. Foram

feitas visitas aos moradores e rodas de conversa na Unidade de Saúde da Familia do CAIC

para debater a temática. Também foram feitas articulações com a equipe do consultória na rua,

que junto com o setor de vacina da secretaria de saúde, levaram mais de 700 doses para área

lagunar.



Reunião na Unidade de Saúde do CAIC, para discutir fluxo de atendimento a comunidade e
vacinação, junho de 2021.

Foto: Mobilização da comunidade para sensibilizar sobre a importância da vacina. Junho de

2021.

A articulação com o consultório na rua  foi  fundamental  para garantir  o  acesso ao

processo de vacinação e sensibilização da população periférica.

 



 

Fotos: Vacinação contra COVID-19 nas comunidades Sururu de Capote e Muvuca, entre maio
e junho de 2021.

No mês de junho o processo de formação dos agentes populares prosseguiu desta vez

com  a  colaboração  do  terapeuta  holístico  Sidney  Cavalheiro,  que  ofertou  o  curso  de

reflexologia thai, com uma carga horária de 20hs. Surgindo daí o projeto  vai dá pé, como

uma  estratégia  para  geração  de  renda  para  os  agentes  que  se  apropriarem da  técnica  da

reflexologia. Sidney também doou uma barraca, apostilhas e bastão de massagem..



            Fotos: Curso de reflexologia Tay, com os agentes populares de saúde, junho de 2021.

Em agosto de 2021 o CEBES participou de ato, junto com o Fórum em Defesa do

SUS,  na  Unidade  de  saúde  Djalma  Loureiro,  com  a  pauta  da  melhoria  da  estrutura  da

Unidade, que enfrentava sérios problemas com falta de água, o que estava prejudicando a

farmácia viva, instalada nos fundos do posto e vastamente utilizada pelos usuários do Hiper

dia. Foi reivindicado a instalação de uma bomba de água. Também foi solicitado a contratação

de mais um médico clinico, visto que tivemos a perda de um dos médicos para a COVID-19.



Dando  continuidade  as  ações  na  UBS  Djalma  Loureiro, com  objetivo  de  levar

informação de qualidade e capacitação para pessoas da comunidade Clima Bom, foi realizada

uma roda de conversa sobre Farmácia Viva, ação que já existe na comunidade, mas pode ser

melhorada  e  aperfeiçoada.   Roda  de  conversa  contou  com a  participação  de  voluntários

especialistas  em plantas  medicinais  e  florais,  e  uma  engenheira  agrônoma,  a  convite  do

terapeuta holístico, Sidney Cavalheiro. Essa ação foi realizada no mês de setembro.

A situação  de  insegurança  alimentar  tem ficado  mais  grave  para  as  famílias  dos

agentes populares de saúde, que vivem no entorno da Lagoa Mundaú. Em virtude do cenário

atual, realizamos articulação mais uma vez com o Movimento de Mulheres Camponesas –

MMC e MTD para  conseguirmos  junto  a  alguns assentamentos  doações  de alimentos  do

campo.  Foram doadas  cestas  solidárias  com macaxeira,  batatas,  banana,  abacaxi,  inhame,



laranja e outros folhosos, no mês de outubro e novembro. Mais de 230 cestas foram entregues.

Nos momentos das entregas das cestas também fizemos rodas de conversa sobre o tema da

insegurança e a importância de fazermos uma cozinha comunitária na comunidade. Também

fizemos rodas de conversa com o tema da violência contra mulher e o risco dos agrotóxicos

para a saúde. As rodas contaram com a participação em média de 25 pessoas mais a equipe de

estudantes e agentes populares. Durante as rodas tivemos o espaço das cirandas infantis  para

acolher os filhos das mulheres que estavam participando.

Foto: Roda de conversa sobre violência contra mulher, comunidade da Muvuca.
Outubro de 2021.

     

Foto: alimentos doados pelo MMC – outubro de 2021



Foto: Equipe do MMC e chegada dos alimentos na comunidade, outubro de 2021



Foto: Ciranda na roda de conversa sobre violência contra mulher, outubro de 2021



O  mês  de  novembro  também  contou  com  ações  junto  a  feira  agroecológica  do

Movimento de Libertação dos Sem Terra - MLST, onde contribuímos com rodas de conversa

sobre  a  política  de  educação  popular  em  saúde  e  espaço  de  cuidados  com  as  práticas

integrativas complementares. A feira foi realizada na associação de moradores do conjunto

Novo Jardim, no bairro do entorno da Universidade. 

 







Foto: Atendimentos no espaço de cuidados, na feira Agroecológica, novembro de 2021

Finalizando o mês de novembro, fomos convidados pelo vereador Valmir, do Partido

dos  Trabalhadores  para  participar  de  uma audiência  pública  na  câmara  de  vereadores  de

Maceió, a fim de debatermos sobre a saúde das mulheres marisqueiras e pescadoras da beira

da Lagoa. Convidamos as agentes populares de saúde (algumas marisqueiras) para irem expor

suas  condições  de  trabalho,  que  por  conta  de  toda  precariedade  em  que  vivem,  sem

saneamento, condições de moradia precária, violência da comunidade, ausência de equipes de

saúde da família, exaustivas cargas de trabalho (algumas trabalham em média 12 horas por

dia) tem levado a sérios quadros de adoecimento. A falta de uma normatização na cadeia

produtiva, principalmente do Sururu, um dos moluscos pescados na Lagoa, também tem um

impacto na questão econômica dessas trabalhadoras, que são exploradas pelos atravessadores

que compram seus produtos por preços muito baixos. Apesar da importância do debate do

tema para se pensar políticas públicas para atender estas mulheres, compareceram na plenária

da câmara apenas dois vereadores, de um total de 25.



Apesar de todas as perdas no ano de 2020 e 2021, em virtude da pandemia e pela

negligencia do governo federal genocida, negacionista, que não enfrentou a crise sanitária de

forma adequada, a luta nos móvel e nos alimentou. Fomos as ruas em todos os atos nacionais

pelo  FORA BOLSONARO  e  na  luta  pela  vacina  para  toda  população.  Participamos  da

bridada da saúde e junto com o Fórum em defesa do SUS e agentes populares de saúde,

orientamos  o  distanciamento  físico,  distribuímos  mascaras  e  álcool  em  gel.  Na  equipe

contamos  com  3  médicos  e  duas  enfermeiras,  que  ficaram  de  prontidão  caso  houvesse

necessidade de primeiros  socorros.  Finalizamos este  relatório com o refrão da música da

companheira Maria Inês Macelino, educadora popular e militante do MOPS : ESSA LUTA É

NOSSA, ESSA LUTA É DO POVO, É SÓ LUTANDO QUE SE FAZ UM BRASIL NOVO...

Sigamos marchando em luta até a vitória final! Que venha logo 2022, para que com força

possamos virar esta página do destrate do governo Bolsonaro. 



Foto: Ato fora Bolsonaro, dia 20 de novembro na Serra da Barriga, 2021




