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41ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 03 de novembro de 2020  

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Naomar Filho, Tatiana 

Engel, Marília Luvison, Eli Iola Gurgel, Regina Flauzino, Marcio Florentino, Luis 

Eugenio Sousa, Bernadete Perez, Anaclaudia Fassa e Guilherme Werneck. 

Secretaria Executiva: Thiago Barreto e Bruno Dias.  

 

Informes 

1. Próximas Ágoras 

Foram apresentadas as atividades previstas para o dia 11/11, além da 

oficina preparatória do Congresso de Política, no dia 13/11. Foi recebida uma nova 

proposta de atividade, com o título "Impacto da Lei de Liberdade Econômica na 

proteção da saúde", proposta pelo GT VISA. O GT Saúde Indígena encaminhará 

uma proposta de atividade para registrar os 20 anos do GT, com indicativo para os 

primeiros dias de dezembro. 

2. Oficinas pré-Congresso de Políticas, Planejamento e Gestão da Saúde 

Bernadete Perez informou que o grupo responsável pela oficina de atenção 

primária está redefinindo os convidados para a atividade, tendo em vista 

a orientação da Comissão Científica do congresso, que apontou na sua 

última reunião (29/10), a necessidade de reduzir o grupo de convidados 

em função do tempo de duração e da metodologia da oficina. 

Luis Eugenio Sousa informou sobre a oficina de financiamento explicando que 

ainda não foram fechados todos os nomes. Foi sugerido incluir colegas da 

ABRES e Eli Iola Gurgel no grupo que está organizando esta oficina. 
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3. Atividades pré-congresso da Comissão de Epidemiologia 

No dia 30 de outubro, a Comissão Científica do Congresso de Epidemiologia 

realizou uma reunião para planejar um conjunto de atividades para registrar o 

período que o congresso estaria acontecendo. Considerou-se ser mais prudente 

realizar quatro atividades (uma por dia) entre os dias 24 e 27 de novembro. Os 

temas e convidados das sessões serão definidos em nova reunião, sendo que uma 

atividade já confirmada será com o atual presidente da WFPHA, Walter Ricciardi. 

Pontos para discussão e encaminhamentos 

1. Reunião ampliada da diretoria com GTs 

A Diretoria confirmou a realização da reunião ampliada com os GTs para o 

dia 10/11, às 18h. A pauta será um balanço das Ágoras e o movimento pelo 

fortalecimento do SUS. Com o convite para a reunião, será enviado o documento 

"Fortalecer o SUS, em defesa da Democracia e da Vida". A reunião terá os 

seguintes momentos: I) Gulnar Azevedo iniciará a reunião; II) Marcio Florentino fará 

uma fala de introdução; III) No início do ponto sobre a Ágora, Naomar Filho fará um 

breve balanço; e IV) O ponto sobre o documento Fortalecer o SUS será aberto por 

Luis Eugenio Sousa e foi sugerido consultar Rosana Onocko sobre sua 

disponibilidade em dividir com ele a apresentação do documento. 

2. Movimento “Ocupar escolas, proteger pessoas, recriar a educação”  

Gulnar Azevedo e Naomar Filho informaram os desdobramentos do 

manifesto "Ocupar escolas, proteger pessoas, recriar a educação". Gulnar Azevedo 

tratará dos próximos passos com a presidente da Anped, em reunião que ocorrerá 

no dia 04/11. 
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3. Movimento “Em defesa do SUS” com as entidades da Saúde Coletiva 

Em reação ao Decreto nº 10.530, publicado em 27 de outubro e revogado 

no dia seguinte, ocorreram duas reuniões. A primeira foi ampla, com mais de 40 

participantes (29/10). Nessa oportunidade, ficou apontada a importância da 

realização de uma campanha em defesa do SUS. Para desdobrar esse 

encaminhamento, foi realizada nova reunião (02/11) entre as presidências da 

Abrasco, Cebes, Abres, SBMFC, RNMMP, e alguns responsáveis pelas áreas de 

comunicação dessas organizações. A Diretoria propôs os seguintes 

encaminhamentos para subsidiar a posição a ser apresentada pela Abrasco na 

próxima reunião do grupo, agendada para 06/11: 

A. A campanha deve assumir como propósito evitar uma nova ofensiva do 

governo; 

B. O mote deve captar o sentimento de pertencimento criado pela pandemia 

("O SUS é nosso", "SUS para todos"); 

C. Incluir no mote "Fortalecer o SUS"; 

D. Outra possibilidade é conciliar as ideias de defesa e de fortalecimento, como 

"Em defesa e pelo fortalecimento do SUS"; 

E. A campanha deve apresentar propostas objetivas como aquelas existentes 

no documento lançado pela Abrasco; 

F. Deve partir de fatos, como o decreto publicado e o incêndio no Hospital de 

Bonsucesso; 

G. Ser uma campanha realizada por equipe profissional; 

H. Se for possível, contar com a participação de artistas e outras pessoas que 

tenham grande potencial de comunicação. 

 

Próxima reunião: 16/11, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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