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45ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 18 de janeiro de 2021  

 

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Reinaldo Guimarães, 

Naomar Filho, Márcio Florentino, Ana Paula Muraro, Geraldo Lucchese, Eli Iola 

Gurgel, Tatiana Engel, Antonio Boing, Guilherme Werneck, Anaclaudia Fassa e 

Edna Araújo. 

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

 

 Informes 

● Campanha de vacinação - Covid-19 

Gulnar Azevedo comunicou que, na presente data, será lançada a 

campanha “Abrace  a Vacina”, na qual a Abrasco participa através da Frente pela 

Vida.  

● Ligas Acadêmicas de Saúde Coletiva 

Thiago Barreto informou sobre o interesse das Ligas Acadêmicas de Saúde 

Coletiva em construir parceria com a Abrasco. Deliberou-se por agendar reunião 

para março. 

● Equipe de Comunicação 

A Secretaria Executiva informou a saída do jornalista Pedro Martins e 

processo seletivo para contratação de substituto, já em andamento. 

● Associação Brasileira de Usuários do SUS - ABUSUS 
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Foi comunicado o interesse da ABUSUS em se aproximar da Abrasco. Foi 

sugerido que eles se informassem sobre as ações da Abrasco e que procurassem 

entrar em contato com o Conselho Nacional de Saúde e com os Conselhos 

estaduais e municipais de saúde, considerando que este seria os espaços 

politicamente importantes para participação dos usuários. 

Ponto de discussão: 

● Ação Civil Pública Paraquate 

Deliberou-se que a Abrasco deve integrar a referida Ação a partir do mês de 

março e a secretaria executiva deverá cuidar junto ao advogado da ABRASCO dos 

procedimentos para assegurar este encaminhamento seguindo o regimento da 

entidade. 

● Sobre eleição da diretoria para a próxima gestão da ABRASCO  

Thiago Barreto informou que a eleição deverá ocorrer até 30 de julho e que, 

para tal, será necessário constituir uma Comissão Eleitoral que ficará responsável 

preparar o edital e organizar o processo - a presidência deve nomear três pessoas. 

Em tempo, deliberou-se por realizar, em março, uma reunião com os GTs, Comitês 

e Comissões para construção de um programa de gestão. 

● Carta “Em defesa das trabalhadoras de Enfermagem e do Sistema 

Único de Saúde”  

A Diretoria deliberou pelo apoio da Abrasco na divulgação. 

 

Próxima reunião: 01/02 às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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