20ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 22 de maio de 2020
Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, Eli
Iola Gurgel, Tatiana Engel, Luis Eugenio Portela, Guilherme Werneck, Antonio
Boing, Marcio Florentino, Jose Ivo Pedrosa, Marilia Louvison, Rosana Onocko.
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa, Bruno Dias.

Pontos de discussão
1. Frente em Defesa da Vida
Gulnar Azevedo abriu o ponto informando que será possível a realização de
atividade integrada das entidades que compõem a Frente em Defesa da Vida na
terça-feira (26/05), com o objetivo de inaugurar a série de encontros para
formulação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Covid-19 (PNEC-19). Naomar
Filho avaliou que a construção da Frente segue em uma boa direção, mas que é
importante a inclusão de entidades do campo médico. Jose Ivo Pedrosa concordou,
e propôs dois caminhos: acessar entidades médicas hegemônicas e outras não
hegemônicas Reinaldo Azevedo vê dificuldade a adesão das Academias, mas que
é possível buscá-la através do acesso a seus membros individualmente. Eli Iola
Gurgel recordou a importância do manifesto da Medicina de Comunidade e, sobre
a Marcha em Defesa da Vida, sugeriu que fossem pensadas propostas criativas
que envolvam a participação de artistas, por exemplo, e defendeu a elaboração de
um plano de mobilização da ABRASCO para tal. Luis Eugenio Portela concordou,
dizendo que a saída da crise exige uma mobilização social que extrapola o campo
científico. Sugeriu convidar também a ABEM e ABEn, além da Associação
Brasileira de Médicos e Médicas pela Democracia. Marcio Florentino propôs o
nome de “Frente em defesa da vida, da saúde e do SUS”.
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Naomar Filho argumentou sobre a necessidade de se ampliar, na Ágora, o
espaço para os GTs, Comissões e Fóruns da ABRASCO, de forma que as sextasfeiras ficariam reservadas para a elaboração do PNEC-19. Gulnar Azevedo propôs
que essa elaboração seja feita em integração com representantes das demais
entidades, e levará essa sugestão na próxima reunião do grupo, marcada para o
sábado (23/05).
Foram feitas observações sobre a dinâmica interna de organização da
Diretoria, em relação à oportunidade de participação e representatividade de
gênero, regional e de áreas do saber. Foi proposta uma reunião de maior fôlego,
com mais pessoas, para que fosse oportunizado um espaço de cuidado para
compartilhar angústias e reavaliar a organização interna.
Encaminhamentos
● Dia 26/05, às 16h – Será realizada reunião das entidades da Frente em
Defesa da Vida. Participação: Cid Benjamim (ABI), Ildeu Castro (Presidente
SBPC), Jurandi Frutuoso (CONASS), Mauro Junqueira (CONASEMS),
Fernando

Pigatto

(Presidente

do

CNS),

Soraya

Smaili

(Reitora

UNIFESP/ANDIFES), Lucia Souto (Presidente CEBES), Tulio Franco
(Presidente Rede Unida), Dirceu Greco (Presidente SBB), Gulnar Azevedo
(Presidente ABRASCO), CNBB, OAB e demais entidades nacionais a
confirmar.
Próxima reunião: 25/05, virtualmente através da plataforma Zoom com link a
ser enviado anteriormente.
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