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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO CEBES NÚCLEO BAHIA 2020-

2021 

1. Apresentação 

O Cebes Núcleo Bahia conta atualmente com um grupo diverso, composto por 

estudantes e professores, com reuniões quinzenais virtuais, realizadas às terças-feiras das 

18:00 às 19:30 horas. O presente relatório apresenta as principais atividades realizadas pelo 

grupo no período compreendido entre janeiro de 2020 a novembro de 2021. 

2. Espaços de construção promovidos pelo CEBES-BA 

No primeiro semestre do ano de 2020 o núcleo não realizou atividades devido ao 

distanciamento físico imposto pela pandemia de Covid-19. As atividades do núcleo foram 

retomadas no segundo semestre do referido ano com a realização de reuniões de caráter 

formativo e organizativo, além da organização de eventos online, cuja sequência e demais 

informações são descritas abaixo:   

2.1. Reuniões organizativas 

2.1.1 Reuniões Organizativas (internas) 

As reuniões organizativas foram momentos de reorganização do núcleo após alguns 

meses sem ação coletiva. Nesse sentido, foram realizados cerca de 17 encontros ao longo do 

período com pautas que giraram em torno do mapeamento e contato com parceiros do núcleo 

a fim de resgatar seu apoio.  

O Cebes núcleo Bahia nestes últimos dois anos de atuação desenvolveu dentre suas 

atividades um processo de organização administrativa com ênfase na organização de um 

grupo de trabalho na área de comunicação com o objetivo de fortalecer o processo de 

comunicação do núcleo nas redes sociais. Iniciou-se um diálogo com alguns movimentos 

sociais no estado como movimentos negro e movimento sindical com o objetivo de fortalecer 

a articulação política e a organização de frentes de movimentos sociais que militam em 

defesa da luta pelo direito à saúde.  

Além disso, foram planejadas as atividades que seriam desenvolvidas pelo próprio 

núcleo, envolvendo a logística das atividades, entre outros. Nesse espaço também foram 
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realizadas discussões entre os cebianos acerca da conjuntura política brasileira e local e suas 

repercussões no direito à saúde e na política nacional de saúde.  

Nesse sentido, diante das crises sanitária, social, econômica, política e ambiental, foi 

considerada importante a organização política do Cebes núcleo Bahia através da presença 

em espaços de articulação e manifestações políticas críticas na atual conjuntura política 

como as apoiadas pelo Cebes Nacional e Frente pela Vida. Além disso, foram construídas 

atividades de formação política orientadas pela luta política em defesa do direito à saúde, do 

SUS, da Reforma Sanitária Brasileira e de uma sociedade mais justa, menos desigual e mais 

solidária através do Ciclo de Debate e Formação como será citado a seguir.  

É importante destacar que o distanciamento físico imposto pela pandemia de Covid-

19 nos anos de 2020 e 2021 fragilizaram as lutas gerais no país impactando diretamente a 

atuação do Cebes núcleo Bahia em atividades de luta social e formação política.  

2.1.2 Reuniões Organizativas (externas) 

 O Cebes núcleo Bahia participou de diversas reuniões desenvolvidas pelo Cebes 

Nacional: “Reunião ampliada da Direção Nacional do Cebes”, “Reunião nacional Inter 

núcleos”, “Cebes Debate: análise de conjuntura” e “Você é sua luta”. Todas as reuniões 

foram realizadas em caráter remoto, o que potencializou a participação dos cebianos. É 

importante colocar que espaços de fortalecimento da participação política dos núcleos 

juntamente com a entidade nacional ampliam a democracia interna da entidade, fortalecem 

o diálogo entre os diversos atores que compõem o Cebes reoxigenando a luta social.  

2.2. Reuniões formativas (interna) 

2.2.1. TEMA: Histórico do Cebes  

Data 01/09/2020 

Textos para debate: 

1: A reforma sanitária e o CEBES. 

2: A questão democrática na área da saúde. 

3: Crise e refundação. 

Convidados: Jairnilson Paim e Carmen Teixeira 
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Os membros do grupo leram os textos e fizeram a discussão a partir da contribuição 

de Carmen Teixeira e Jairnilson Paim.  

 

2.2.2. TEMA: Tese do Cebes 

Data 15/06/2021 

Espaço de formação política: Discussão das teses do Cebes 

Texto para debate: Tese do Cebes 

Todos os integrantes do núcleo leram a última tese do Cebes e discutiram durante a 

reunião. Foi produzido um arquivo com sugestões de atualização para a nova tese do Cebes 

para impulsionar a participação do núcleo na construção da próxima tese.  

2.3. Reuniões formativas (externa) 

2.3.1. TEMA: “Impactos das políticas neoliberais na agenda das eleições 

municipais” 

Data 14/10/2020 

Foi realizado um debate, com transmissão online pelo Youtube do Cebes Nacional. 

A live contou com a participação de Grazielle David (Cebiana, doutoranda em 

desenvolvimento econômico e mestre em saúde coletiva) e Luis Eugenio de Souza 

(presidente da Abrasco 2012-2015, vice-presidente da WFPHA), com mediação de Rafael 

Damasceno (membro do Núcleo Bahia e do Conselho Consultivo dessa entidade). Os 

palestrantes levantaram pontos importantes para serem discutidos amplamente, com o intuito 

de influenciar o debate eleitoral e as escolhas dos candidatos e candidatas nas eleições de 

2020 e no debate público no Brasil. Foi produzida uma relatoria resumida dos principais 

pontos discutidos que está publicada no site do Cebes (http://cebes.org.br/2020/10/impactos-

das-politicas-neoliberais-na-agenda-das-eleicoes-municipais/). 

http://cebes.org.br/2020/10/impactos-das-politicas-neoliberais-na-agenda-das-eleicoes-municipais/
http://cebes.org.br/2020/10/impactos-das-politicas-neoliberais-na-agenda-das-eleicoes-municipais/
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2.3.2. TEMA: “COVID-19 no Brasil: condução da Política de Saúde e CPI” 

Data 26/08/2021 

Convidados: Carmen Teixeira e Jorge Solla  

Uma das atividades propostas pelo núcleo para 2021 foi o I Ciclo de Formação e 

Debates. Nesse sentido, foi realizada a primeira edição, um debate por meio da plataforma 

virtual denominada “Google Meet”, com a participação da Profª Carmen Teixeira 

(ISC/UFBA) e do Deputado Federal Jorge Solla, com mediação de Munyra Araújo (membro 

do Núcleo Bahia). Na oportunidade, foi analisada a condução da Política de Saúde no Brasil 

e os desdobramentos da Comissão Parlamentar Inquérito (CPI) no contexto da Pandemia da 

COVID-19. O espaço teve 100 inscrições e contou com a participação ao vivo em média 60 

pessoas no momento da transmissão. A gravação do evento está disponível no canal do 

Cebes Nacional no Youtube. Cabe salientar que a atividade foi certificada pelo núcleo do 

CEBES BA. Foi produzida uma relatoria resumida dos principais pontos discutidos que está 

publicada no site do Cebes (http://cebes.org.br/2021/09/do-negacionismo-ao-

negocionismo/). 
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2.3.3. TEMA: “Estado e Democracia: um debate a partir da conjuntura atual” 

Data 11/11/2021 

Convidados: Jorge Almeida e Ludmila Teixeira 

Dando seguimento às atividades do I Ciclo de Formação e Debates, a segunda edição 

acontecerá no dia 11 de novembro de 2021, sendo um debate transmitido pelo Youtube, no 

canal do Cebes Nacional (card de divulgação abaixo). Contará com a participação de Jorge 

Almeida, professor da Universidade Federal da Bahia e Ludmila Teixeira, servidora pública, 

militante do movimento de Mulheres Negras e criadora do “Mulheres Unidas contra 

Bolsonaro #EleNão”, além da mediação de Ester Melo (militante do Cebes) e abertura com 

Lúcia Souto (Presidenta do Cebes). O objetivo geral do debate é discutir o conceito de Estado 

buscando analisar os principais desafios da democracia e da conjuntura atual brasileira. Será 

produzida uma relatoria resumida dos principais pontos discutidos que será publicada no site 

do Cebes. 

 

3. Participação do CEBES/BA em atividades e espaços em parceria ou a 

convite de outros parceiros 
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3.1. TEMA: A saúde nos programas das candidatas e candidatos à prefeitura de 

Salvador 

Data 29/10/2020 

Convidados: Grupo GERIR (Escola de Enfermagem UFBA) e Cebes Núcleo Bahia 

Frente ao processo eleitoral para a câmara dos vereadores e a prefeitura dos 

municípios, o CEBES Núcleo Bahia em conjunto com o grupo de pesquisa GERIR da Escola 

de Enfermagem da UFBA promoveu um seminário online sobre a saúde no programa das 

candidatas e candidatos à prefeitura de Salvador. Neste espaço, as palestrantes teceram 

algumas considerações sobre a perspectiva da representação do campo da saúde dentro do 

plano de governo proposto por cada candidata e candidato. A live foi transmitida pelo canal 

do youtube da Escola de Enfermagem da UFBA 

(https://www.youtube.com/watch?v=WvLVG6x6aDQ). 

 

4. Outras atividades 

Participação em manifestações apoiadas pela Frente Pela Vida e Cebes Nacional.  

4.1. Participação no ato do dia 19/06/2021 “por comida no prato, vacina no 

braço, auxílio emergencial de R$ 600 até o final da pandemia e 

#ForaBolsonaroGenocida!” 
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4.2. Participação no ato do dia 24/07/2021 “Na rua pelo fora Bolsonaro” 

 

 

5. Comunicação  

5.1. Criação do instagram do Cebes Bahia (@cebesba) e alimentação do Facebook 

com publicação de conteúdos diversos, a exemplo da publicação de frases de personalidades 

importantes para a Saúde Coletiva.  
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