
 
 

Memória  
7ª Reunião de Diretoria e Conselho da Abrasco Gestão 2012 – 2015 

Dias 11 e 12/02/2014 
 

 

DIA 11 – ENTRE 10 E 16 HORAS - BRASÍLIA  
 

A conjuntura nacional e o movimento da Reforma Sanitária Brasileira 
 

O encontro teve como objetivo a discussão e o estabelecimento de uma pauta política do 
movimento sanitário, no contexto do processo eleitoral deste ano. 
A primeira parte da reunião foi dedicada às análises dos participantes acerca da conjuntura. As 
falas enfocaram a política de saúde e a relacionaram com aspectos da conjuntura nacional. 
Na segunda parte, buscou-se a construção de uma agenda da Reforma Sanitária. 
De acordo com os pontos estabelecidos, foram definidos responsáveis pela redação de um 
texto base para as discussões sobre os seguintes aspectos: 
 
Teses políticas: Cebes e Nelsons R. dos Santos (Idisa) 
1. Saúde e desenvolvimento: Eduardo Fagnani (Plataforma Social) 
2. Democracia e participação social: Nelsão (Idisa) 
3. Financiamento e sistemas universais: Rosa Marques (Abres) 
4. Modelo de atenção à saúde 
- Redes de atenção à saúde: Lenir Santos (Idisa) 
- Padrão tecnológico a ser utilizado: Luis Eugenio (Abrasco) 
5. Pactos interfederativos e regiões de saúde: Lenir Santos (Idisa) 
6. Modelo de Gestão 
- Gestão do trabalho e da educação em saúde: Laura Macruz (Abrasco/Rede Unida) 
- Relação entre público e privado: Ligia Bahia (Abrasco) 
 
Ficou agendada uma reunião, no dia 21 de março, na Faculdade de Saúde Pública da USP. 
 
 

DIA 12 – DAS 09 ÀS 17 HORAS – BRASÍLIA 
 

1. Informes gerais: 
 

• Eventos 
World Health Summit Regional Meeting-Latin America: Promovido pela  
M8 Alliance of Academic Health Centers, Universities and National Academies, o 
encontro ocorrerá em São Paulo, entre os dias 6 e 8 de abril de 2014. Atendendo o 
convite da Faculdade de Medicina da USP, que sedia o evento, a Abrasco propôs 
algumas sessões que compõem a programação do evento. 
Na véspera do encontro, no dia 5 de abril, a Faculdade de Saúde Pública da USP e a 
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health promovem uma oficina para 
fomentar a colaboração em pesquisa e educação entre as Escolas de Saúde Pública da 
América Latina e a instituição norte-americana. O objetivo da oficina é promover a 
colaboração no desenvolvimento e implementação de métodos eficazes e inovadores 
de pesquisa. A Abrasco estará representada na oficina por integrantes do GT Trabalho 
e Educação na Saúde e da Diretoria. 



 
IX Congresso Brasileiro de Epidemiologia 
Será realizada nos dias 12 e 13 de março, em Vitória, a próxima reunião da Comissão 
Científica. Na ocasião, está prevista a aprovação final da programação do congresso. A 
Secretaria Executiva concluiu a contratação do hotel oficial e está finalizando o 
contrato com o Centro de Convenções de Vitória. No dia 28 de fevereiro, será 
encerrado o primeiro prazo para pagamento de inscrição. Após esse prazo, teremos 
um primeiro termômetro da participação dos congressistas. 
Foi acertado com a SVS o apoio ao congresso e a Secretaria Executiva já fez o 
encaminhamento dos projetos necessários para a liberação do recurso, que será 
realizado por meio de três projetos independentes. 
A presidente do EpiVix e conselheira da Abrasco, Ethel Maciel, foi recebida pela 
Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo e são excelentes as perspectivas de 
aprovação do pedido de patrocínio. 
Também será encaminhada a solicitação de patrocínio para a Secretaria Municipal de 
Saúde de Vitória. A comissão organizadora aguarda o retorno para o pedido de 
audiência com o Prefeito de Vitória. 
 
2º Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente 
O GT Saúde e Ambiente estará reunido em Belo Horizonte, no dia 19 de fevereiro. 
Também participarão da reunião a Secretaria Executiva e a Comunicação da Abrasco, 
além de representantes de movimentos sociais. Os encaminhamentos dessa reunião 
serão cruciais para a realização do Simpósio na data prevista, 19 a 22 de outubro de 
2013. 
Também está agendada para esse dia uma audiência com o Secretário Municipal de 
Saúde de Belo Horizonte. Na ocasião será tratada a possibilidade de a Secretaria 
compor a comissão local do evento e de apoiar materialmente o SIBSA. 
A coordenadora de Comunicação, Vilma Reis, apresentou a proposta de reutilização 
das bolsas de eventos anteriores e que estão no depósito da Abrasco, no Rio de 
Janeiro. A ideia foi bem acolhida pelos integrantes do GT Saúde e Ambiente que 
estavam presentes, mas essa sugestão será submetida à apreciação da comissão 
organizadora. 
 
4ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 
A 4ª Conferência está programada para ocorrer entre 10 e 13 de novembro, em 
Brasília. No intuito de colaborar ativamente com esse processo, o GT Saúde do 
Trabalhador da Abrasco realizará, no dia 20 de março, uma primeira oficina 
preparatória. A oficina terá como objetivo organizar a participação do GT nesse 
processo. 
Foi destacada a importância da Conferência não se resumir a tratar de temas de saúde 
ocupacional, mas de pautar, por exemplo, a importância de o movimento sindical 
abandonar a reivindicação de planos de saúde nas convenções coletivas e defender o 
SUS. Em um lema, isso seria expresso em algo como “os trabalhadores querem SUS”. 
 
Seminário sobre formação em Saúde Coletiva  
Organizado em parceria com a Universidade Federal do Sul da Bahia e com o Instituto 
de Saúde Coletiva/UFBA, o seminário ocorrerá em Porto Seguro, entre 6 e 9 de maio. 
Luis Eugenio apresentou uma proposta de programação do evento, que será 
encaminhada para a avaliação dos Diretores e dos Conselheiros. 
A Secretaria Executiva avaliará as possibilidades de apoio da Abrasco para o evento. 
 



Participação da Abrasco no 2º Congresso Latino-americano e 20º Congresso Mundial 
de Epidemiologia 
O 2º Congresso Latino-americano de Epidemiologia será sediado na cidade de 
Medellín, na Colômbia. O evento acontecerá de 3 a 7 de março. Atendendo ao pedido 
dos organizadores, a Abrasco sugeriu a inclusão na programação de uma palestra de 
Maurício Barreto sobre “Avaliação de programas de saúde”. A atividade será 
coordenada por Ethel Maciel. A presença da Abrasco também será percebida com um 
estande no evento, onde será disponibilizado materiais de divulgação do  EpiVix.  
 
Organizado pela International Epidemiological Association (IEA), o 20º Congresso 
Mundial acontecerá entre 17 e 21 de agosto, em Anchorage, capital do Alasca, EUA. Há 
a demanda de organização de um estande institucional no evento. Contudo, a 
organização do estande na Colômbia permitiu verificar grandes dificuldades 
operacionais e de logística. A Secretaria Executiva desdobrará a organização desse 
espaço com a Comissão de Epidemiologia e subsidiará a decisão da Presidência. 
 
Agenda de eventos 2014, 2015 e 2016  
Para os eventos a serem realizados a partir de 2015, pretende-se reduzir o número de 
convidados, pois esse é um dos principais fatores para o elevado custo dos eventos. 
Dessa maneira, a intenção da Diretoria e do Conselho é incentivar que os 
pesquisadores submetam pedido de financiamento às suas instituições e/ou às 
agências de fomento à pesquisa. Também foi identificada como alternativa a utilização 
dos recursos de projetos de pesquisa para financiar a participação nos congressos. 
Sem discordar do encaminhamento, o representante do GT Saúde e Ambiente, 
Guilherme Franco Netto, sugeriu reunir os GTs e as Comissões para debater esse tema 
com a Diretoria da Abrasco. 
 
- IX Congresso Brasileiro de Epidemiologia: 7 a 10 de setembro de 2014, em Vitória. 
- 2º Simpósio Brasileiro de Saúde e Ambiente: 19 a 22 de outubro de 2014, Em Belo 
Horizonte. 
- 11º Abrascão: julho de 2015, em Goiânia. 
- Conferência da International Society of Environmental Epidemiology: 30 de agosto a 
2 de setembro de 2015, em São Paulo. 
- IUHPES Conferência Mundial de Promoção da Saúde: 1º semestre de 2016, em 
Curitiba. 
- 7º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde: setembro de 2016, 
Cuiabá. 
- 7º Simpósio Brasileiro de Vigilância Sanitária: data e local a definir. 
- 3º Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde: data e local a 
definir. 
 
A Secretaria Executiva encaminhará uma circular dirigida às coordenações das 
Comissões e dos GTs informando essas datas, para evitar proximidades e 
sobreposições com outros eventos. No comunicado, também serão lembradas as datas 
da Copa do Mundo (12/06 a 13/07/2014), dos Jogos Olímpicos (5 a 21/08/2016), dos 
Jogos Paralímpicos (7 a 18/09/2016) e das eleições municipais de 2016 (2 e 
30/10/2016 ). 
 

• Outros 
Comissão da Verdade da Reforma Sanitária 
A Diretoria manifestou preocupação com o andamento das atividades da Comissão, 
tendo em vista que a Comissão Nacional da Verdade possui um prazo para apresentar 



as suas conclusões. Serão solicitadas informações sobre as atividades da Comissão à 
Anamaria Tambellini. 
 
Projeto SciELO 
O andamento da liberação do recurso do projeto atrasou devido à virada do exercício 
orçamentário e ao fechamento do período para cadastro do projeto no Sistema de 
Gestão Financeira e de Convênios do Ministério da Saúde. Isso será feito pela Unifesp, 
onde está sediado o SciELO. Novas tratativas serão realizadas com a nova gestão do 
Ministério para reforçar o compromisso com o projeto. 
Está na fase de formalização de apoio MS/OPAS que assegurará o pagamento dos 
números de 2014 da Revista Brasileira de Epidemiologia. 
A editoria da Ciência & Saúde Coletiva conseguiu apoio da Fiocruz para parte das 
despesas da revista, mas a outra parte não possui perspectivas de financiamento até o 
momento. A editoria submeteu um projeto para o edital da Faperj e aguarda o 
resultado da avaliação. 
 
Fórum dos Coordenadores dos Programas de Pós Graduação em Saúde Coletiva 
A última reunião do Fórum ocorreu nos dias 12 e 13 de dezembro, no DMP/FMUSP. Na 
ocasião foram apresentados os resultados da Avaliação Trienal da Capes. Dos 66 
programas avaliados, quatro conquistaram a nota 7, dois deles pela primeira vez, 
outros sete programas alcançaram a nota 6, um crescimento de 50% em relação a 
2010. A maioria dos cursos recebeu a nota 4, um curso foi descredenciado e houve 
duas indicações para mudar a área. 
Nesse contexto, foi debatido com a Comissão de Avaliação os critérios e indicadores 
utilizados na Avaliação Trienal com o objetivo de se garantir o crescimento da 
qualidade.  
A reunião aprovou a recomposição da coordenação do Fórum, que passa a ter a 
seguinte composição: Maria Amélia Veras, Aylene Bousquat e Raimunda Silva. 
A próxima reunião do Fórum acontecerá nos dias 5 e 6 de maio, será acolhido pelo 
Instituto de Saúde Coletiva da UFBA e acontecerá em Porto Seguro/BA.  
 
Fórum de Graduação em Saúde Coletiva 
A representação do Fórum solicitou apoio à Diretoria para realizar a 7ª reunião do 
Fórum de Graduação em Saúde Coletiva como atividade pré-congresso do EpiVix. 
O Fórum de Graduação demandou o apoio da Diretoria da Abrasco para definir um 
caminho para o reconhecimento pela CIRH/CNS do Sanitarista como "Profissão de 
interesse para o SUS“. O Fórum solicitará à Mesa Diretora do CNS para que esta 
encaminhe a discussão/deliberação junto à CIRH. 
Também foi sugerida a participação da ABRASCO no Edital de seleção de Projetos para 
a OBSERVARH. A proposta é identificar as atribuições, competências e o escopo de 
práticas das diferentes profissões de saúde e as interfaces entre as diferentes 
profissões de saúde; mapear o processo de trabalho das profissões de saúde e seu 
papel na estruturação das redes de atenção à saúde; analisar a formação e qualificação 
dos profissionais de saúde para identificar as adequações às necessidades do SUS; 
identificar a divisão e incorporação de atividades e práticas entre as profissões para a 
realização dos serviços de saúde nas diferentes regiões do país; e, o eixo que é de 
grande interesse do fórum, mapear a existência de novas profissões e ocupações de 
saúde na estruturação das redes de atenção. 
 
Comissões e Grupos Temáticos 
- GT Promoção da Saúde: A representação do GT informou o processo de revisão da 
Política Nacional de Promoção da Saúde, realizado pelo GT em pareceria com o 



Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da 
Saúde do Ministério da Saúde. Estão previstas cinco oficinas. Até o momento, duas 
oficinas foram realizadas. A primeira foi uma atividade pré-Conferência Regional sobre 
Determinantes Sociais da Saúde, em setembro, e a segunda ocorreu no pré-Congresso 
de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, em novembro. A próxima atividade ocorrerá 
durante a Mostra Nacional de Experiências em Atenção Básica e Saúde da Família, em 
Brasília, e a seguinte, no Congresso da Rede Unida, em Fortaleza. 
 
- GT Vigilância Sanitária: O GT está definindo a data da sua reunião, a ser realizada no 
Rio de Janeiro. Segundo Geraldo Lucchese, coordenador do GT VISA, o encontro 
avaliará o VI Simbravisa, ocorrido em outubro, debaterá as mudanças na Coordenação 
do GT e tratará, ainda, de outros assuntos; 
 
- GT Alimentação e Nutrição e Saúde Coletiva: A proposta para o novo Guia Alimentar 
para a População Brasileira está em consulta pública desde o dia 10 de fevereiro. O 
prazo para opinar sobre o documento terminará em 7 de maio. A principal inovação do 
documento é a adoção da nova classificação de alimentos, criada por pesquisadores do 
Núcleo de Pesquisa Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP (Nupens/USP), sob a 
coordenação de Carlos Monteiro. A revisão do Guia é conduzida pela Coordenação 
Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde e a proposta que está em 
consulta pública foi desenvolvimento com apoio do Nupens/USP. O GT ANSC realizará 
a sua oficina anual de planejamento nos dias 12 e 13 de março, no Rio de Janeiro. Na 
ocasião, além de outros temas, estará em debate a proposta do novo Guia Alimentar. 
A Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição do Conselho Nacional de Saúde 
(CIAN/CNS), que possui representação da Abrasco, desmarcou pela segunda vez a sua 
reunião. 
 
- Comissão de Ciências Sociais e Humanas em Saúde: A Comissão estará reunida nos 
dias 17 e 18 de fevereiro, na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
(FSP/USP). O evento possuirá como principais temas o balanço do último Congresso 
Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde (CBCSHS), realizado em novembro 
de 2013 e o planejamento das atividades da Comissão, incluindo o 7º CBCSHS. O 
Congresso está previsto para setembro de 2016, na Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT). Apesar das ponderações apresentadas pela Direção do Instituto de 
Saúde Coletiva da UFMT em relação à data, diante do forte calor que costuma fazer 
em Cuiabá nessa época do ano, a Comissão pretende manter a data. O planejamento 
da Comissão também deverá prever uma série de atividades para a construção do seu 
plano diretor. A primeira atividade deverá ocorrer no pré-Congresso Brasileiro de 
Epidemiologia (EpiVix), em setembro. 
A Comissão deseja apresentar a proposta de uma mesa redonda para a programação 
do EpiVix. A Comissão encaminhará a proposta de atividade, incluindo ementa e 
sugestões de expositores para a Secretaria Executiva da Abrasco, que apresentará a 
proposta na próxima reunião da Comissão Científica do EpiVix. 
 
• Assuntos da Secretaria Executiva  
 
Site da Abrasco 
A coordenadora de Comunicação da Abrasco, Vilma Reis, passou os informes sobre o 
desenvolvimento do novo site da Abrasco. O site está em construção e utilizará os 
recursos WordPress. Além do site, a Abrasco passará a ter um novo sistema de 
associados, onde estará disponível o pagamento online. A empresa que servirá como 
meio de pagamento já está selecionada e, dentre as opções que serão disponibilizadas, 



estará o pagamento com cartão de crédito. Essa ferramenta também será utilizada 
para o pagamento das taxas de inscrição dos eventos da Abrasco, já a partir deste ano. 
Outra grande novidade será a loja virtual da Abrasco Livros. O site já está praticamente 
pronto e contará com as mesmas ferramentas que são empregadas nos principais sites 
de e-commerce. 
O cronograma de lançamento do novo site sofreu um grande atraso em função de 
problemas encontrados na programação do sistema de associados. A precisão atual é 
que o site entre no ar em março. 
Outra iniciativa que a equipe de Comunicação pretende realizar neste ano é uma 
oficina com jornalistas que trabalham com temas de saúde. O objetivo dessa atividade 
é aproximar a Abrasco desses profissionais de diferentes veículos e regiões do Brasil. 
 
Prestação de contas – resumo da Oficina de Planejamento Estratégico 
O Secretário Executivo da Abrasco, Carlos Silva, apresentou o resumo da Oficina de 
Planejamento Estratégico da Secretaria Executiva, realizada nos dias 21 e 22 de 
janeiro. 
A Abrasco possui três projetos de grande porte em tramitação. Para ilustrar a 
relevância dos projetos que estão em execução, foram destacados quatro projetos que 
possuem diferentes financiadores. 
Também foram apresentados os dados referentes ao balanço financeiro de 2013 da 
entidade. Apesar de uma expressiva receita (R$1.148.634,22), a Abrasco terminou o 
ano com um pequeno superávit (R$ 55.082,05). 
A Secretaria Executiva preparou um estudo comparativo das receitas e das despesas 
dos três eventos realizados em 2013. Apesar da pequena variação no número de 
congressistas nos eventos, as receitas e as despesas variaram bastante. Observou-se 
que alguns eventos possuem maior facilidade na captação de recursos em função da 
área. Por outro lado, o local de realização e o número de convidados são decisivos para 
um custo maior. 
O quadro de associados adimplentes da Abrasco sofreu uma forte queda em 14 meses. 
Em outubro de 2012, a Abrasco possui 3.145 associados individuais adimplentes; esse 
quantitativo caiu para 1.140 em dezembro de 2013. Uma redução de 63,75%. Entre os 
associados institucionais a redução foi menos acentuada (38,5%). No mesmo período, 
o número de instituições adimplentes passou de 39 para 24. Verifica-se que essa 
redução resultou de um erro na montagem da tabela de inscrições nos eventos de 
2013, onde não havia um grande incentivo para as pessoas se tornarem nossos 
associados ou se manterem adimplentes. Nessa relação com os associados, percebe-se 
a necessidade de um contato que incentive a adimplência e que vá além do desconto 
nas inscrições dos eventos. 

Projetos em geral 
A partir da solicitação à Secretaria Executiva de informações sobre os critérios 
adotados para a Abrasco aceitar a gestão de projetos, iniciou-se um debate acerca 
desse tema. O balanço apresentado demonstrou a importância dessa atividade para as 
finanças da entidade. Entretanto, a gestão de projetos tem demandado, cada vez mais, 
a dedicação da equipe da Secretaria Executiva. 
Dessa maneira, aprovou-se a orientação de investir mais esforços para reduzir a taxa 
de inadimplência dos associados institucionais e individuais, possuindo como meta 



atingir, em 2014, os mesmos números verificados em 2012. Somado a isto, os 
resultados financeiros dos eventos devem ser incrementados para que estas duas 
fontes componham as principais receitas da Abrasco. 
De maneira complementar, reforçou-se a orientação de somente gerenciarmos 
projetos que tenham afinidade com a missão e com os objetivos da Abrasco.  
 
Apoio da Abrasco à publicações editoriais 
Após o pedido de esclarecimento acerca do apoio da Abrasco a uma publicação 
recente, foi decidido que a solicitação de apoio à outra publicação, que está no prelo, 
será analisada pelos diretores e conselheiros e que esse assunto será tratado na 
próxima reunião da Diretoria e do Conselho. 
 

2. Estatuto e Regimento Interno da Abrasco: encaminhamentos após a Assembleia de 14 de 
novembro de 2013 
A maioria das propostas de alteração do Estatuto foi aprovada na última Assembleia Geral 
da Abrasco, realizada no dia 14 de novembro de 2013, no pré-Congresso Brasileiro de 
Ciências Sociais e Humanas em Saúde. Do mesmo modo, o novo Regimento Interno da 
Associação foi aprovado, porém não houve tempo de debate e deliberação de alguns 
destaques. 
De acordo com o encaminhamento aprovado no Rio de Janeiro, a próxima Assembleia 
Geral da Abrasco será realizada no pré-Congresso Brasileiro de Epidemiologia, no dia 7 de 
setembro de 2014. 
Caberá à Secretaria Executiva da Abrasco identificar os pontos pendentes de aprovação no 
Estatuto e no Regimento Interno e convocar os associados institucionais e individuais para 
participarem da Assembleia. 
 

3. Criação de novo Grupo Temático 
O exame da proposta de criação de novo Grupo Temático foi prejudicada diante da 
impossibilidade de participação dos proponentes. Será encaminhado convite para a 
próxima reunião da Diretoria e do Conselho. 
 

4. Debate e reflexões sobre a temática do 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva: o 
próximo ABRASCÃO. 
Com o objetivo de definir alguns pontos que orientem a oficina a ser realizada em 
Pirenópolis, na sequência da reunião da Diretoria e do Conselho, alguns aspectos mais 
amplos foram examinados. 
Em relação ao tema do congresso, avaliou-se a importância de estimular a defesa dos 
sistemas universais de saúde, em contraposição à proposta de Cobertura Universal de 
Saúde, que tem sido estimulada por organismos multilaterais, como o Banco Mundial e a 
OMS. Dessa forma, a ideia inicial do tema é: “Sistemas Universais: garantia do direito à 
saúde”. 
Sobre os convidados do evento, há uma forte percepção da necessidade de reduzirmos o 
número de participantes cujas despesas são totalmente cobertas pela organização do 
congresso. A Diretoria e o Conselho preferem que o próximo Abrascão se aproxime mais 
do modelo do último Congresso Brasileiro de Política, Planejamento e Gestão da Saúde, 
com menos atividades simultâneas e, em consequência, menos palestrantes e 
debatedores convidados. 
Outra medida proposta é a submissão de atividades por grupo de proponentes. Assim, a 
Comissão Científica necessitará organizar um processo em que grupos de pesquisa e 
instituições possam propor a organização de sessões do congresso. Nesse modelo, já 



adotado em muitos eventos científicos, os proponentes se responsabilizam pelo 
financiamento dos convidados da sessão. 
Também foi pontuada a necessidade de ser constituída, o quanto antes, a Comissão 
Científica. Além disso, a proposta é que as reuniões dessa comissão ocorram em separado 
dos encontros da Comissão Organizadora.  
Sobre a programação cultural, os participantes destacaram que essa deve estar articulada 
com a programação científica do Abrascão. 
 

5. Atividades comemorativas dos 35 Anos da Abrasco  
No dia 23 de setembro, será realizada uma solenidade comemorativa na sede da OPAS-BR, 
em Brasília. O local foi escolhido para lembrar que a fundação da Abrasco aconteceu nesse 
espaço. 
O grupo responsável pela redação do novo livro sobre a história da Abrasco, realizará uma 
oficina em maio, em Salvador. A meta do grupo é ter o material pronto para ser lançado 
no Abrascão. 
Ainda nos marcos da comemoração dos 35 anos da Abrasco, foi lembrada a importância de 
Eleutério Rodrigues Neto não só para a história da Abrasco, mas para a Reforma Sanitária 
Brasileira. Nesse sentido, propôs-se recuperar documentos e textos redigidos por Eleutério 
com a finalidade de divulgá-los. Também foram apresentadas outras duas sugestões: 
realizar uma exposição no Congresso Brasileiro de Epidemiologia e criar o Prêmio Eleutério 
Rodrigues Neto, a ser concedido no Abrascão. 
Para desdobrar essas propostas, serão contatados Sarah Escorel e Roberto Passos 
Nogueira (por Ligia Bahia), Jairnilson Paim e José Paranaguá de Santana (por Luis Eugenio), 
Moises Goldbaum (por Nelson Gouveia) e Fabíola (por Leonor Pacheco). 
 

6. Datas das próximas reuniões da Diretoria e do Conselho da Abrasco. 
Em virtude de outros eventos, o calendário das reuniões da Diretoria e do Conselho foi 
atualizado. Assim as próximas reuniões ocorrerão nas datas e locais a seguir: 
- 27 e 28 de março, Pelotas, RS. 
- 7 e 8 de agosto, São Luís, MA. 


