46ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 01 de fevereiro de 2021

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo e Silva, Reinaldo
Guimarães, Naomar Almeida Filho, Luis Eugenio de Souza, Rosana Onocko, Edna
Araújo, Eli Iola Gurgel, Geraldo Lucchese, Anaclaudia Fassa, Deivisson Vianna,
Cristiani Machado, Ana Paula Muraro
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias.

Informes
● Atuação na Frente pela Vida
Gulnar Azevedo e Silva informou que no dia 02/02 será realizada uma live
com João Pedro Stédile (MST), e a Abrasco irá retransmitir. Informou também que
houve reunião sobre financiamento, organizada pela ABRES e Eli Iola esteve
presente representando a Abrasco.
● Movimento Volta às Aulas
Naomar Filho informou sobre a incorporação de representantes da
Assistência Social no grupo. O objetivo é que a inclusão de entidades deste campo
ajude a pautar as questões relacionadas à proteção social. Uma nova reunião será
realizada na próxima quarta-feira (03/02).
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● Processo Seletivo Jornalista
A Secretaria Executiva informou que o processo seletivo para novo jornalista
está na fase de entrevistas. Edna Araújo comunicou também sobre a contratação
temporária de jornalista para auxiliar o GT Racismo e Saúde no projeto com a
UNFPA.
● Rede de Epidemiologistas
Foi informado que o grupo realizará o Painel Virtual “Variantes do
coronavírus: novas ameaças”, no dia 05/02. Para a ocasião foram convidados:
Ester Sabino, Expedito Luna, Felipe Navega, Paola Resende e Marcus Lacerda,
que serão coordenados por Ligia Kerr.

Ponto de discussão:
•

Próximos Congressos

Rosana avaliou que o 4º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e
Gestão da Saúde está bem encaminhado, e que as oficinas preparatórias estão
tendo boa repercussão
Sobre o Abrascão, deliberou-se pelo adiamento para 2022 e que fossem
retomadas as articulações sobre sua realização em Salvador - BA.
•

Campanha Caixa Preta

Thiago Barreto informou sobre contato feito à Abrasco convidando a
instituição a participar de campanha pela divulgação de dados da Covid-19.
Deliberou-se por consultar os GTs de Comunicação e Saúde e de Informações em
Saúde e População, para realização de reunião com membros da Diretoria e
organizadores da campanha.
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● Eleição da nova Diretoria
Deliberou-se por não fechar ainda a data da eleição da nova diretoria e se seria
o caso de adiar ou não e tomar esta decisão com base em uma consulta mais
ampla. Foi sugerido e acatado por todos a realização de um debate amplo no mês
de março com a participação dos coordenadores de Comissões, GTs, Comitês e
Fóruns para ouvir os demais colegas e discutir os possíveis encaminhamentos.
● Impeachment presidencial
Foi informado por Gulnar que o prof. Daniel Dourado (USP) está preparando
uma peça jurídica para ser apresentada a Câmara Federal de impeachment por
crime de responsabilidade na resposta à pandemia. Este fez consulta à Gulnar
sobre seu interesse em ser apoiadora.
Próxima reunião: 22/02 às 09:00h, virtualmente através da plataforma Zoom
com link a ser enviado anteriormente.
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