
            
                                              

 

 
☎ (55) (21) 2560-8699 - 2560-8403  

E-mail: abrasco@abrasco.org.br Home page: www.abrasco.org.br 
Av. Brasil, 4365. Prédio CEPI-DSS, Campus da Fiocruz. Manguinhos. CEP 21040-900. Rio de Janeiro, RJ. 

 

55ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 14 de junho de 2021  

Participantes: Gulnar Azevedo e Silva, Eli Iola Gurgel, Reinaldo Guimarães, 

Ana Paula Muraro, Anaclaudia Fassa, Geraldo Lucchese, Rosana Onocko, Marcio 

Florentino, Tatiana Gerhardt, Guilherme Werneck, Deivisson Vianna, Cristiani 

Machado, Marília Louvison. 

Secretaria Executiva: Thiago Barreto e Bruno Dias. 

 

Informes 

● GT SBPC sobre Bicentenário da Independência 

Reinaldo Guimarães representará a Abrasco no GT. 

● EPI 2021 

Foi realizada reunião da Comissão Científica no dia 07 de junho. Está em 

andamento a avaliação dos resumos e a preparação da programação do 

congresso. 

●  YouTube Health 

Gulnar Azevedo e Silva informou como foi a reunião com os representantes 

do Youtube Health, em 10 de junho. A proposta é que a Abrasco faça um estudo 

das diretrizes propostas pela NAM, pensando em como adaptá-la à realidade 

brasileira e se baseando. A ABRASCO irá propor uma reunião com a APHA para 

entender como funciona o trabalho que fazem junto ao YouTube antes da próxima 

reunião com a equipe do YouTube, no dia 24 de junho. 

● Processo Eleitoral 
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A Comissão Eleitoral se reuniu em 09 de junho com a empresa que oferecerá 

o sistema de votação, quando foi definido o cronograma de preparação da votação. 

Pontos de discussão: 

● Agenda política e Reunião ampliada da Abrasco 

Foi aprovada a proposta apresentada por Gulnar de realizar uma reunião 

com todos os membros de Comissões, Comitês e Grupos Temáticos, além das 

coordenações dos Fóruns e Rede APS. A reunião será realizada no dia 23 de julho, 

às 15h, por meio da plataforma Zoom. 

A proposta é que a reunião seja iniciada com uma exposição inicial da Gulnar 

com outras pessoas da Diretoria, se ela considerar necessário. Essa primeira parte 

pode ter 45 minutos de duração, sendo seguida de um segundo momento, de 90 

minutos, com falas curtas dos participantes, com controle do tempo dessas 

intervenções. A proposta é que seja apresentada uma pergunta disparadora para 

conduzir o debate. 

Também foi aprovado como encaminhamento propor uma reunião da FPV 

para esta semana. A Diretoria sugere que nessa reunião sejam discutidos os 

seguintes assuntos: organização de uma avaliação interna da FPV sobre a 

pandemia; Manifestações convocadas para o dia 19 de junho; organização de 

posicionamento sobre as 500 mil mortes provocadas pela pandemia; realização de 

uma Ágora no dia 13 de julho. 

Próxima reunião: 28/06, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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