49ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 08 de março de 2021

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo e Silva, Eli Iola Gurgel,
Rosana Onocko, Tatiana Engel, Naomar de Almeida Filho, Geraldo Lucchese,
Reinaldo Guimaraes, Edna Araújo, Deivisson Vianna, Luiza Pereira, Anaclaudia
Fassa, Marilia Louvison, Luis Eugenio.
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias.

Informes
● Congresso PPGS
Foi informado que, para a cerimônia de abertura, Rosana Onocko e Oswaldo
Tanaka estarão presencialmente na Faculdade de Saúde Pública da USP. Haverá
o Prêmio Hésio Cordeiro para os trabalhos mais bem avaliados. Foi, ainda, sugerido
que a Comissão do Congresso avalie a possibilidade de homenagem à Nilcea
Freire, uma vez que o Abrascão foi adiado.
● Campanha sobre transparência - Covid19
Thiago Barreto informou sobre a reunião que ocorreu com os organizadores
da Campanha “Fala, Pazuello”. Deliberou-se por apoiar institucionalmente a
Campanha, sendo que a Abrasco ficará disponível para possíveis consultas.
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● Rede de epidemiologistas
Gulnar informou que a Fiocruz está organizando uma articulação para a
vigilância genômica. Haverá uma reunião na quarta-feira (10/03) às 11h com os
colegas que participam da Rede de Epidemiologistas que vêm sendo organizada
pela Abrasco para discussão sobre a articulação entre os diversos grupos de
pesquisa brasileiros que vêm realizando vigilância genômica na perspectiva de
construção e fortalecimento de uma rede nacional de vigilância à Covid-19.
● Saúde e Educação
Naomar comunicou que o grupo está se intitulando “Frente intersetorial
saúde-educação-assistência social”. Outro acúmulo do grupo foi uma súmula que
vem sendo elaborado, onde são expostos os princípios, diretrizes e propostas
debatidos por esta Frente. Deliberou-se por organizar uma Ágora temática.

Discussão
1. Reunião com Grupos Temáticos, Comissões, Comitês e Fóruns em Abril
Gulnar informou sobre a apresentação de uma apresentação Powerpoint
que está sendo editada por ela com a cooperação de Thiago e Dayana contendo
um balanço das atividades da atual gestão da ABRASCO a ser apresentada na
reunião proposta. Nesta apresentação deve merecer destaque as atividades da
Ágora realizadas pelos GTs, Comissões, Comitês e Fóruns. Sobre a dinâmica da
reunião, ficou acordado que deve ser feito o anúncio das eleições em julho e que
haja um espaço de escuta sobre expectativas e encaminhamentos futuros. Para a
ocasião, foi solicitado que os colegas da diretoria que acompanham os Fóruns de
Pós- Graduação em Saúde Coletiva e Graduação, preparem um resumo sobre as
principais questões que marcaram estes fóruns na atual gestão.
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2. Frente pela Vida: próximos passos
Gulnar informou que foi produzida uma carta sobre a necessidade do Brasil
não se tornar um problema mundial em relação a pandemia, e que a mesma será
enviada para a Organização Mundial de Saúde e Conselho de Direitos Humanos
da Organização das Nações Unidas.
Sugeriu-se que a Frente pela Vida solicite uma reunião com o CONASS e os
governadores.

3. Ágora
Deliberou-se por realizar uma Ágora com Paulo Chagastelles Sabroza,
Andrea Caprara e Dina Czeresnia, ficando Naomar responsável por ajudar na
composição. Tatiana Engel conversará com os proponentes da Ágora sobre
Necropolítica para elaborarem melhor a proposta.

Próxima reunião: 22/03, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com
link a ser enviado anteriormente.
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