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56ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2018/2021 

Data: 28 de junho de 2021  

Participantes: Gulnar Azevedo e Silva, Rosana Onocko, Reinaldo 

Guimaraes, Ana Paula Muraro, Eli Iola Gurgel, Geraldo Lucchese, Tatiana 

Gerhardt, Marcio Florentino, Guilherme Werneck, Marília Louvison. 

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

 

Informes 

● Ágora 

Gulnar Azevedo e Silva confirmou a realização da Ágora “Em defesa do 

SUS, do trabalho, da educação e da ciência: a construção da Frente pela Vida”, a 

realizar-se no dia 07/07, às 16h. Todos os expositores convidados já aceitaram. 

Dentre os debatedores, serão foram convidados os candidatos à nova gestão da 

Abrasco e o próximo presidente da SBPC, recentemente eleito. Estão sendo 

convidadas para estarem presentes na sala virtual as demais entidades da Frente 

pela Vida. 

● “Superpedido de Impeachment” 

 Deliberou-se pela assinatura do documento, a ser divulgado no ato do dia 

30 de junho, cujo mote é Fora Bolsonaro e luta contra o PL 490. 

● Frente Ampla da Saúde dos Trabalhadores 

 Deliberou-se pelo apoio às atividades que estão sendo propostas por esta 

Frente e que os membros do GT de Saúde do Trabalhador acompanhem o 

desenvolvimento destas ações e sinalizem à diretoria a ABRASCO deve fazer 

adesão a posicionamentos e atividades que demandem assinatura ou divulgação.  
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● Reunião geral da Abrasco 

Ficou marcada para o dia 23 de julho, a reunião geral da Abrasco. A 

programação está sendo organizada e contará com a participação de algumas falas 

de membros da diretoria atual que abordaram os aspectos mais importantes do 

trabalho realizado pela atual diretoria. Naomar Filho apresentará o trabalho 

intersetorial entre educação e assistência social. Na reunião haverá espaço para 

apresentação da chapa candidata à nova gestão e seu respectivo programa 

Pontos de discussão: 

● Graduação em Saúde Coletiva 

 Deliberou-se por organizar uma reunião na próxima quinta-feira, dia 01/07, 

às 16h da diretoria com os coordenadores do Fórum de graduação e com 

convidados que têm acompanhado o processo da Graduação em Saúde Coletiva. 

Posteriormente serão feitos contatos os deputados Luiz Odorico e Alexandre 

Padilha, relator e ator da PL para regulamentação da profissão de sanitarista. 

● Parceria com Youtube 

 Gulnar informou sobre reunião ocorrida na semana passada com o 

presidente da APHA, na qual também estiveram presentes Reinaldo Guimarães, 

Luis Eugenio e Thiago Barreto. Considerando a impossibilidade de consenso na 

Diretoria, a ABRASCO se colocará à disposição para denúncias de fake news, mas 

não assinará o contrato oferecido. 

● Abrascão 2022 

 Gulnar conversará com Isabela Cardoso para confirmar a manutenção do 

interesse da UFBA em sediar o evento, a ser realizado em 2022. 

Próxima reunião: 12/07, às 10h, virtualmente através da plataforma Zoom com 

link a ser enviado anteriormente. 
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