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29ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 14 de julho de 2020  

 

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, 

Geraldo Lucchese, Tatiana Engel, Marcio Florentino, José Ivo Pedrosa, Eli Iola 

Gurgel, Regina Flauzino, Ana Paula Muraro, Luis Eugenio Portela, Geraldo 

Lucchese, Naomar de Almeida-Filho, Luis Eduardo Batista e Marilia Louvison. 

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

 

Informe: 

● A ABRASCO, através do GT Saúde Indígena, enviou uma lista de 

consultores ad hoc para elaboração de um plano de enfrentamento da Covid-

19, nos termos da ADPF 709, impetrada pela Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil e seis partidos políticos, onde se buscou medidas de 

proteção para os povos indígenas neste contexto de pandemia do Covid-19. 

 

Pontos de discussão e encaminhamentos: 

1. Reunião com GTs, Fóruns e Comissões da ABRASCO 

Luis Eugenio Portela sugeriu aproveitar o Plano de Enfrentamento à 

Pandemia de Covid-19 (PEP-19) para embasar os debates eleitorais deste ano, 

subsidiando a formulação de propostas municipais. Eli Iola Gurgel sugeriu a 

apresentação do PEP-19 para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

e para parlamentares que participaram do lançamento do referido documento. Foi 

deliberado que o objetivo da reunião com os Grupos Temáticos, Fóruns e 

mailto:abrasco@abrasco.org.br
http://www.abrasco.org.br/


            
                                              

 

 
☎ (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. 

 

Comissões da ABRASCO seria incorporar as sugestões para conclusão da 

segunda versão do PEP-19 - a ser apresentada na reunião com as demais 

entidades proponentes do documento - e também iniciar o debate sobre o futuro da 

Ágora ABRASCO - considerando o retorno do ano letivo em diversas instituições e 

demais atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

. 2. Reunião com entidades da Frente pela Vida 

 Na tarde de 15/07 será realizada reunião com as entidades da Frente pela 

Vida. Deliberou-se que Naomar Filho apresentará as alterações feitas no PEP-19 

desde o lançamento do documento. Ainda, deliberou-se o envio da segunda versão 

do PEP-19 para parlamentares e movimentos sociais que participaram do 

lançamento e foi sugerido que se marcassem reuniões com os deputados 

interessados. 

 

Próxima reunião: 20/07, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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