50ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021
Data: 22 de março de 2021

Participantes (webconferência): Gulnar Azevedo, Rosana Onocko,
Tatiana Engel, Geraldo Lucchese, Reinaldo Guimaraes, Regina Flauzino, Marcio
Florentino, Deivisson Vianna, Guilherme Werneck, Eli Iola Gurgel, Edna Araújo e
Anaclaudia Fassa.
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Bruno Dias.

Informes
1. Simbravisa
Thiago Barreto informou sobre a solicitação do GT Vigilância em Saúde em
realizar o Simbravisa ainda em 2022, mantendo o calendário inicialmente previsto
antes da pandemia de Covid-19. Foi esclarecido que todos os eventos da Abrasco
foram adiados por este motivo e deliberou-se por adiar o evento para 2023.
2. Congresso de Epidemiologia
Gulnar Azevedo e Silva informou que a Comissão de Epidemiologia
deliberou por alterar o formato do Congresso de Epidemiologia para o virtual.
3. Prêmio José Reis
Dayana Rosa trouxe a possibilidade da Abrasco participar do Prêmio José
Reis de Divulgação Científica e Tecnológica, na categoria Instituição e
Comunicação. Gulnar vai conversar com a SBPC, que integra a Comissão
Julgadora. O prazo para inscrição é 10 de junho.
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4. Ato político pela CPI da Pandemia
Gulnar informou que foi convidada pelo coordenador do movimento “Direitos
já!” pela Campanha que estão incidindo pela CPI da Pandemia na sexta, 26/03 às
14:00. Ela avisará que estará presente até às 15:00.
Discussão
1. Eleições Abrasco 2021
Para a discussão do processo eleitoral, foi colocada a necessidade de
incorporar pessoas que compõem a atual gestão e também trazer outras colegas
que mesmo não sendo da diretoria contribuíram muito durante estes anos com a
ABRASCO. Na reunião com os GTs, Comissões, Fóruns e Comitês que está sendo
organizada em abril, será feita uma análise sobre a atuação da ABRASCO e serão
discutidos os critérios e agenda que devem ser norteadores para o processo de
sucessão de diretoria.
2. Frente pela Vida
Foi apresentado o convite para a Abrasco participar de ação no STF
solicitando que o governo decrete lockdown de 21. Deliberou-se pela entrada da
Abrasco na ação.
3. Ágora
Foram divulgadas as propostas de Ágora ainda não agendadas. Tatiana
Engel ficou responsável por articular a atividade sobre a Necropolítica, e Marcio
Florentino sobre epistemologias do Sul. Ainda, deliberou-se pela realização da
Ágora uma vez por semana.
Próxima reunião: 05/04, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com
link a ser enviado anteriormente.
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