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21ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 25 de maio de 2020  

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, 

Jose Ivo Pedrosa, Naomar de Almeida Filho, Regina Flauzino, Eli Iola Gurgel, 

Geraldo Lucchese, Marcio Florentino, Tatiana Engel, Rosana Onocko, Guilherme 

Werneck, Anaclaudia  Fassa, Edna Araújo, Deivisson Vianna, Cristiani Machado, 

Luis Eduardo Batista.. 

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa, Bruno Dias.  

Informes 

1. Frente Pela Vida 

 Eli Iola Gurgel informou que na reunião realizada no sábado (23/05), 

estiveram presentes CEBES, Rede Unida, SBB, ABI, CNBB, CONASS e 

CONASEMS, e que concordam em realizar a Marcha pela Vida no dia 09/06. Uma 

outra reunião está agendada para quarta-feira (27/05), na qual se deve aprovar 

uma lista de entidades que serão convidadas para plenária que se realizará no 

próximo sábado (30/05).  

 

2. Ágora 

 Além da atividade integrada da Frente em Defesa da Vida prevista para o 

dia 26/05, estão sendo articuladas: 

Quarta - 27/05. Painel: Integração do conhecimento sobre a COVID-19 na interface 

Biomolecular/Clínica (para um Plano de Enfrentamento da Pandemia no Brasil). 

Convidados: Gulnar Azevedo (coord.), Drauzio Varella, Sidarta Ribeiro, Natalia 

Pasternak e Naomar Almeida Filho. 
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Quinta - 28/05. Painel: Desafios e perspectivas para a Soberania e Segurança 

Alimentar e Nutricional frente à pandemia de Covid-19. Expositores: Anelise Rizzolo 

(coord.), Valéria Burity e Elisabetta Recine. 

 

Pontos de discussão 

1. Organização interna 

 Gulnar Azevedo abriu o ponto retomando a reunião anterior, em que foi 

solicitado o espaço para debate acerca da organização interna. Rosana Onocko 

apontou a preocupação com dificuldade de organização, em especial, com respeito 

a agendamento e alteração nas datas de reunião de diretoria. Gulnar Azevedo 

concordou com a avaliação e mostrou a mudança na dinâmica das reuniões desde 

o início do período de isolamento social, dado o aumento da demanda política por 

resposta do campo da saúde. Deivisson Vianna falou sobre a dificuldade de 

acompanhar as reuniões porque são marcadas sem tempo hábil para alocação nas 

agendas, e sugeriu que a diretoria realizasse reuniões ordinárias periódicas e, 

quando necessário, convocasse extraordinárias. Assim como Anclaudia Fassa, 

Regina Flauzino contou sobre o sentimento de estresse por não poder participar de 

tudo que é agendado, sugerindo que as reuniões ordinárias se realizem às sextas-

feiras, podendo servir, inclusive, de resumo e atualização da semana. Guilherme 

Werneck avaliou que houve mistura das atribuições das reuniões da Diretoria e da 

Comissão da Ágora, o que pode ter gerado confusão de comunicação. Para ele, a 

Ágora alterou muito a estrutura interna da Diretoria, o que reforçou a necessidade 

de periodicidade destes espaços, independente de quem poderá ou não estar 

presente. Gulnar Azevedo esclareceu que a Comissão da Ágora está se reunindo 

fixamente nas sextas-feiras de manhã, e que é possível sua manutenção desta 

forma. Reinaldo Guimarães identificou como crise do crescimento a situação da 

ABRASCO, chamando atenção de que questões como essas são reflexos da 

inserção de sucesso da Associação, e concordou em fixar as reuniões de ambas 
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instâncias. Naomar Filho chamou atenção sobre a participação das pessoas nas 

próprias reuniões, sob a percepção de que muita gente participa pouco, o que 

avalia ser um desafio, pois a nova fase da Ágora exige ainda mais interface com a 

Diretoria - vide os esforços para elaboração PNEC-17. Nesse sentido, Thiago 

Barreto ressaltou que a organização da Ágora perpassa as discussões da Diretoria 

e sugeriu a reflexão sobre até quando é factível a separação destes dois espaços, 

ao mesmo tempo que também considera ser difícil esgotar as demandas da Ágora 

nas reuniões de Direção. Jose Ivo Pedrosa identificou a necessidade de reuniões 

mais ágeis e objetivas, propondo um turno para a reunião ordinária das duas 

instâncias, uma seguida da outra. Os membros presentes foram consultados se a 

Diretoria deve se reunir uma vez por semana, ordinariamente, em dia separado da 

Comissão da Ágora, ou se Diretoria e Comissão se reúnem no mesmo turno, um 

posterior ao outro. 

 

Encaminhamentos 

● As reuniões ordinárias da Ágora serão às sextas-feiras, de 9h às 12h. 

● As reuniões ordinárias da Diretoria serão às segundas-feiras, de 9h às 12h. 

 

Próxima reunião: 01/06, às 9h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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