10ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 14 de novembro de 2019

Participantes:
Anaclaudia Fassa, Ana Paula, Eli Iola, Luis Eugênio, Rosana Onocko, Naomar
de Almeida, Marcio Florentino, Luis Eduardo, Gulnar Azevedo, Guilherme Werneck,
Tatiana Gerhardt, Luiza Garnelo e Vilma Reis. (webconferência)
José Ivo, Reinaldo Guimarães, Marília Louvison e Thiago Barreto e Viviane
Rosa (presencialmente)
Justificaram ausência: Cristiani Machado, Deivisson, Edna Araujo e Regina
Flausino

Informes
●

●

1º Encontro Regional da Saúde do Nordeste
Gulnar informou sobre a iniciativa do Cebes de organizar este encontro junto ao
Consórcio do Nordeste e relatou que foi um evento com boas discussões e que teve
como desdobramento direto o lançamento de duas cartas (uma com as assinaturas
do CONASS, ABRASCO e Cebes e outra, escrita pelas entidades da Reforma
Sanitária Brasileira endereçada aos prefeitos, secretários municipais de saúde e
parlamentares). A segunda já foi citada no Jornal o Estado de São Paulo.

Fórum de Pós-Graduação, em Recife, 12 e 13 de novembro
Gulnar e Rosana estiveram presentes. Ambas apontaram um balanço positivo.
Rosana informou que a proposta de ampliar as redes de capilaridade e comunicar
melhor a relevância da pós-graduação foi consensual.
Outra reflexão feita foi sobre a importância da diretoria participar mais na articulação
dos nomes que compõem os fóruns, com o debate sobre qual é a visão da Abrasco
para o futuro da saúde coletiva.

●

Congresso de Epidemiologia
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A organização do Congresso está em andamento. Até agora já foram definidos o local,
tema, logomarca. A previsão é de que o site entre no ar logo após o encerramento do
Simbravisa.
Foi informado que será enviada carta ao atual secretário de saúde do Ceará para que
ele confirme o apoio de reserva do espaço (Centro de Eventos do Ceará) para
realização do Congresso.
Ligia Ker está articulando uma reunião presencial no começo do próximo ano com a
participação de representantes da comissão organizadora, do coordenador da
Comissão de Epidemiologia, além de representantes do Governo do Ceará.
●

●

Mudança na equipe de comunicação
Foi dado o informe de que Vilma irá para Portugal dar continuidade a seus estudos de
pós-graduação e a equipe de comunicação da ABRASCO contratará uma nova
pessoa a ser selecionada em processo seletivo aberto no mês de janeiro.
Reunião Scielo/ Ciência Aberta
Reinaldo, Cecilia, Rita e Moisés Goldbaun vão participar da reunião que será no dia
3/12. A pauta será a discussão da posição da Abrasco sobre a aderência às propostas
de ciência aberta.
Na oportunidade, pedirão orientação ao Abel Paker sobre como as revistas podem
usar o Scielo como repositório de dados. Este encaminhamento vem se dando a partir
de acúmulo de diferentes encontros como a reunião da diretoria com editores
realizada na Abrasco e outra que ocorreu durante o Congresso de Ciências Sociais,
em João Pessoa.

●

VI Encontro Nacional e I Latinoamericano de Educação Popular em Saúde
O encontro que será de 6 a 9 de fevereiro, no Piauí, conta com apoio Governo do
Estado, arquidiocese de Parnaíba, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e
de movimentos sociais.
Democracia, autonomia e bem-viver serão os temas centrais do encontro. Antonio Ivo
fez um convite para que a Abrasco lançasse uma campanha para novos associados
durante o evento.
Outros informes:

•

Luis Eugênio informou de sua candidatura à presidência da WFPHA e sobre
os potenciais apoios que tem recebido à candidatura de diferentes
associações mundiais. Em breve, será enviada a formalização de sua
candidatura por meio de uma carta assinada pela presidência da Abrasco.
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Pontos discutidos
1. Relatório/avaliação do que foi feito durante um ano e meio de gestão
Ficou definido que a Secretaria Executiva irá elencar as ações desenvolvidas pela
ABRASCO durante este um ano e meio de gestão e, a partir destes, os membros da
diretoria deverão desenvolver brevemente os temas. Surgiram propostas de que este
documento seja um informativo mais jornalístico, uma edição da Revista Ensaios &
Diálogos e/ou algo mais visual como um infográfico que sintetizasse as ações. O título
será Resistir e Avançar e terá como foco os conselheiros e abrasquianos. Retomar o
boletim da área de associados. Foi sugerido que Naomar e Reinaldo pudessem ajudar
no levantamento dos pontos a serem abordados neste documento.
Outra iniciativa encaminhada foi a promoção de vídeos para responder os ataques
ao SUS. A Comunicação da Abrasco entrará em contato com equipe do ISC para
somar a estratégias que já estão em andamento sob coordenação das professoras
Maria Guadalupe Medina e Maria Ligia Rangel Santos.

2. Congresso de Política
Rosana apresentou alguns encaminhamentos do Congresso como: (i)a proposta das
mesas terem diferentes visões do campo de debate; (ii) a existência de uma
comissão científica honorária e (iii) que o mote do congresso será a defesa do SUS
como direito, sendo isso visível no título do Congresso.
Para a programação, foram sugeridas como atividade de Pré-Congresso uma
reunião do Fórum de Pós-Graduação e da Frente Parlamentar da Saúde.
A primeira proposta de eixos temáticos para o congresso de 2020 será
compartilhado com a diretoria. A próxima reunião da Comissão será no dia 10/12
em SP e por webconferência.

3. Reunião com Cecília Minayo 19/11, às 15h
Gulnar terá uma reunião no dia 19/11 com a Cecília Minayo para esclarecimento sobre
os termos de uma carta acordo realizado entre os editores da revista, Abrasco e a
Secretaria de Atenção Primária/MS, via Opas. Entre os encaminhamentos para a
reunião foram sugeridos uma chamada pública para os artigos desta edição, acordo
sobre a gestão do projeto e na construção dos eventos.
4. II Seminário sobre Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de
Saúde
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Foi informado a necessidade de indicar um representante para este evento, o que
será definido posteriormente.
Ficou confirmada próxima reunião de diretoria, conforme calendário previamente
divulgado, em 15 de janeiro, às 10h, na sede da Abrasco e por webconferência.
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