13ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 02 de abril de 2020

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo e Silva, Ana Paula Muraro,
Eli Iola, Jose Ivo Pedrosa, Luis Eugenio, Geraldo Lucchese, Naomar Almeida,
Guilherme Werneck, Regina Flauzino, Anaclaudia Fassa e Marilia Louvison.
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa, Bruno Dias

Informes
● A
 presentação das estratégias de comunicação
Naomar Filho apresentou memorando construído em conjunto com a
equipe de comunicação da Abrasco. A proposta é que ocupe-se um espaço de
informação, escuta, debates e proposição que se encontra neste aberto,
não-ocupado mesmo com toda a justa demanda social, face à prevalência das
fake news e à crise de credibilidade dos organismos governamentais, dando uma
importante contribuição à superação dessa profunda crise social e política, neste
momento agravada pela pandemia da COVID-19.
Naomar apresentou as modalidades de atividades, a saber:
- Colóquio: reunião temática, com objetivo de avaliar o estado-da-arte de assunto
prioritário. Contará com 3 a 5 apresentadores/debatedores e um/a coordenador/a
ou animador/a. Podemos convidar 2 ou 3 experts nacionais e 1 a 2 colegas
brasileiros em instituições internacionais. Participantes em número limitado (15 a
30); poderão interagir com os debatedores. Inscrição prioritária: experts no tema,
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dirigentes de instituições de pesquisa, financiadores, diretores/coordenadores da
Abrasco. Aplicativo tipo virtual meeting: Zoom. Terças-feiras
- Painel: reunião “problemática” ou “solucionática”, com objetivo de analisar
questões

aplicadas

ou

controversas.

Contará

com

4

a

8

apresentadores/debatedores e um/a coordenador/a ou animador/a. Interessante
convidar colegas de áreas distintas, para propiciar diálogos e debates com
diversidade. Participantes em número amplo (60 a 100); poderão interagir com os
debatedores com mediação. Inscrição prioritária: dirigentes de instituições de
saúde, pesquisadores, dirigentes da Abrasco. Aplicativo tipo virtual meeting:
Zoom. Quartas-feiras
- Live: apresentação com o objetivo de esclarecimento pontual de temas,
questões aplicadas ou controversas. Contará com 1 a 2 apresentador/es e um/a
coordenador/a ou animador/a. Participantes em número amplo (60 a 100)
poderão interagir com o/s apresentador/res com mediação; assistentes abertos
num chat (verificar sistema que permita filtro e interação (limitada pelo número).
Aplicativo: Youtube. Quintas-feiras
- Ágora: espaço aberto ao grande público, sem temas pré-programados, com o
objetivo de esclarecer dúvidas, desmentir fakes, avaliar medidas e propostas.
Podemos começar com uma espécie de resumo ou balanço da semana, depois
pode-se acrescentar uma sessão especial periódica para desmentir fakes. Contar
com 3 a 6 abrasquianos a cada sessão, com entradas e saídas dos colaboradores,
numa espécie de vigília política informativa. Para isso, podemos convidar para
fazer pequenos plantões nossos quadros de aposentados experientes e ativos.
Participantes em número amplo (60 a 100) poderão interagir com o/s
apresentador/res com mediação; E o debate poderá ser seguido em tempo real
por um número ainda mais amplo de acompanhantes abertos num chat. A
expertise da diretoria, da diretoria ampliada, dos GTs, dos foros, dos PPGs, de
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pesquisadores parceiros dos nossos, tudo isso pode ser boa fonte de
esclarecimentos com credibilidade Abrasco. Aplicativo: Youtube (sistema que
permite filtro e interação). Sextas-feiras.
Pontos de discussão
1. Temas de atuação prioritários
Foram reafirmados os seguintes temas propostos para a Ágora, em face a
pandemia do Coronavírus: Desigualdades sociais e populações vulneráveis;
Disponibilidade e regulação de leitos de UTI; Emergência climática em tempos de
Covid-19: desafios e oportunidades; Sobre saúde internacional/global/planetária;
Testes de confirmação dos casos.
Além desses, Gulnar Azevedo destacou a importância da garantir pressão
constante defesa do isolamento social. Elencou também a necessidade de debate
sobre Seguridade, ao que Marília Louvison complementou sugerindo a discussão
sobre Estado.
Luis

Eugênio

informou

sobre

a

presença

das

forças

armadas

estadunidenses no Caribe, próximo à Venezuela, a partir da acusação de
narcotráfico ao presidente Nicolas Maduro. Sugeriu, então, convidar Fiori para
uma das atividades da Ágora.
Geraldo Lucchese destacou a atenção que deve-se ter à PEC Emergencial,
principalmente porque incorpora a redução de servidores - incluídos os
trabalhadores do SUS. Além disso, ressaltou a Reforma Administrativa como tema
prioritário, que no contexto atual se apropria de justificativas baseadas na defesa
da saúde. Lucchese ainda sugeriu que a Proteção Social e investimento no SUS
sejam prioridade nos posicionamentos da Abrasco.

☎ (55) (21) 2560-8699 - 2560-8403
E-mail: abrasco@abrasco.org.br Home page: www.abrasco.org.br
Av. Brasil, 4365. Prédio CEPI-DSS, Campus da Fiocruz. Manguinhos. CEP 21040-900. Rio de Janeiro, RJ.

Thiago Barreto afirmou que o momento requer o envolvimento máximo de
pessoas e instituições para ajudar nas respostas da Abrasco, considerando as
estratégias de articulação e tempo político para tal. Registrou também a
necessidade da Associação estar preparada para responder judicialmente as
medidas de contingenciamento apresentadas pelo Estado.
De modo geral, os participantes da presente reunião avaliaram bem as
ações de comunicação realizadas até o momento, afirmando a capacidade da
Abrasco em responder às demandas, produzir informação de qualidade e divulgar
a ciência.
Aproveitou-se a oportunidade para a Secretaria Executiva comunicar
contato feito pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com a finalidade de
convidar a Abrasco para atuar como amicus curiae em Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) sobre a regulação de leitos. A
isto, utilizou-se o mesmo critério de convite feito pelo Partido dos Trabalhadores
(PT) na reunião anterior: optou-se pela não participação observando o critério de
haver apenas um partido político envolvido.

Encaminhamentos
● Programação da Ágora
Terça – 7 de abril, Dia Mundial da Saúde
Live com Gulnar Azevedo: Lançamento da programação da Abrasco na internet
Tema: “Mensagem da ABRASCO à população e aos profissionais de saúde”

Quarta – 8 de abril
Painel: “Plano para controle da Covid-19” (proposta da Comissão de PPGS)
Coordenadora: Rosana Onocko
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Convidados: Glória Teixeira, Eli Iola, Gonzalo Vecina (ou Mário Scheffer) Gastão
Wagner.
Quinta – 9 de abril
Painel: A pandemia da COVID-19: desafios para a epidemiologia
Coordenadora: Gulnar Azevedo e Silva
Convidados: Cesar Victora, Jarbas Barbosa e mais uma epidemiologista
Sexta – 10 de abril
Ágora (balanço da semana)
Coordenador: Naomar Filho
Terça – 14 de abril
Colóquio: Modelagem estatísticas para previsão da evolução da pandemia da
COVID-19
Coordenador: Guilherme Werneck
Convidados: Mauricio Barreto, Anaclaudia Fassa e outros.
Quarta – 15 de abril
Painel: Multilateralismo e saúde nos tempos do Coronavírus
Coordenador: Luis Eugenio
Convidados: Paulo Buss, Deisy Ventura e Paulo Esteves
Quinta – 16 de abril
Live: A Falsa polêmica entre Saúde e Economia
Coordenadora: Erika Aragão
Convidadas: Monica De Bolle e Esther Duek
Sexta – 17 de abril
Ágora (balanço da semana)
Coordenador: Naomar Filho

Próxima reunião: 16/04, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com
link a ser enviado anteriormente.
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