33ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 11 de agosto de 2020

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães,
Luis Eugenio Portela, Ana Paula Muraro, Geraldo Lucchese, Eli Iola Gurgel, Marcio
Florentino, Edna Araújo, Tatiana Gerhardt.
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias.

Informes:
● A ABRASCO apresentará o PEP na reunião da FENTAS, no dia 11/08;
● Gulnar Azevedo estará presente no lançamento da petição “O SUS merece
mais”, do CNS, no dia 11/08;
● Luis Eugenio Portela informou que a Rede Covida realizará um seminário na
próxima semana sobre o Cuidado, no qual estará presente enquanto
palestrante;
● Tatiana Gerhardt comunicou sobre um edital internacional do Reino Unido,
cuja prof.ª Leny Trad tem relação com a instituição. Apresentou um convite
à ABRASCO para ser parceira em um projeto de pesquisa interdisciplinar
em rede sobre a Covid-19. CONASS e CLACSO também foram contactadas.

Pontos de discussão:
1. Plano de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19 (PEP-19)
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Bruno Dias compartilhou a estratégia traçada com as equipes de
comunicação das demais entidades que compõem a Frente pela Vida, informando
também sobre o tuitaço temático das 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil, a qual
avalia que teve bom resultado. Reinaldo Guimarães sugeriu o envio do PEP para o
STF e STJ, acompanhados de solicitação de audiência para apresentação do
documento - assim como também deveria ser feito com o Ministério Público, indicou
Luis Eugenio Portela. Gulnar Azevedo propôs que fosse convocada uma reunião
com as entidades mais próximas para discutir os próximos passos do PEP.
2. Fortalecimento do SUS
Eli Iola Gurgel sugeriu que fosse reunida uma comissão com os expresidentes da ABRASCO para debater sobre o posicionamento da Associação
frente à proposta de Rodrigo Maia. Márcio Florentino sugeriu a realização de um
debate de conjuntura na Diretoria, que fosse realizado em dia e horário que
possibilitasse maior quórum. Reinaldo Guimarães propôs que Gulnar Azevedo
converse com a coordenação da Comissão de Política, Planejamento e Gestão
(CPPG) em Saúde para sejam estabelecidas: uma agenda para o Congresso e uma
outra para a discussão sobre o futuro do SUS. O posicionamento em relação ao
futuro do SUS deve ser debatido no âmbito da diretoria e com apoio das análises
feitas por colegas indicados na CPPG.

Encaminhamentos
● Realização de uma reunião com demais entidades da Frente pela Vida para
discutir os próximos passos referentes ao PEP-19;
● Os membros da Diretoria devem informar à Bruno Dias sobre atividades
referentes ao PEP-19;
● Realização de uma reunião da diretoria sobre conjuntura em horário fora do
expediente comercial;
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● Tatiana Gehardt representará a ABRASCO no processo de construção do
projeto de Leny Trad sobre a Covid-19.

Reunião extraordinária: 18/08 às 19:00, virtualmente através da plataforma
Zoom com link a ser enviado anteriormente.
Próxima reunião ordinária: 24/08, às 10h, virtualmente através da plataforma
Zoom com link a ser enviado anteriormente.
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