
1ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024

Data: 20 de setembro de 2021

Participantes: Rosana Onocko, Claudio Maierovitch, Estela Aquino,

Anaclaudia Fassa, Ligia Kerr, Carlos Freitas, Deivisson Vianna, Diana

Anunciação, Fernando Herkrath, Lilia Blima, Paulo Eduardo, Pedro Cruz, Tatiana

Gerhardt, Paulo Henrique Rodrigues e Reni Barsaglini.

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Dayana Rosa e Hara Flaeschen.

1. Reuniões com Comissões e Grupos Temáticos

Rosana Onocko informou sobre as reuniões que realizou com Grupos

Temáticos, com as Comissões de Epidemiologia, Ciências Sociais e Humanas e

Política, Planejamento e Gestão, além dos Fóruns de Graduação e

Pós-graduação em Saúde Coletiva e Comitê de Relações Internacionais. Está

agendada para o dia 27/09, às 14h, uma reunião com o Comitê de Ciência e

Tecnologia.

2. Planejamento da Diretoria

Em um documento a ser apresentado na próxima reunião da Diretoria,

serão sistematizadas as contribuições de cada um dos eixos estabelecidos.

Ainda, deliberou-se pela repactuação das datas da reunião da Diretoria,

que passarão a ser nas segundas segundas-feiras do mês, reservando as quartas

segundas-feiras para reuniões extraordinárias, quando necessário. O horário de

9h fica mantido.
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3. 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Abrascão 2022

Rosana apresentou o acúmulo das conversas com as instâncias da

Associação que apresentaram a intenção de integração entre as áreas do campo

da Saúde Coletiva e os espaços da Abrasco. Pedro Cruz reforçou esses espaços

como oportunidades integradoras também para as mesas de debate do Abrascão,

que devem incluir profissionais e movimentos sociais, além de dar continuidade

ao GT Ampliando Linguagens. Estela Aquino confirmou o interesse e

disponibilidade da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em apoiar a realização

do evento em Salvador - BA. Thiago Barreto destacou a importância da escolha

do tema do congresso e a necessidade de visita técnica para definição do local.

Diana Anunciação colocou a Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB),

através de seu Centro de Ciências da Saúde, à disposição para apoiar o evento.

Deivisson Vianna sugeriu realizar o evento em formato híbrido. Cláudio

Maierovitch propôs o tema da reorganização do SUS, seguido de Reinaldo

Guimarães que sugeriu resgatar o tema da 8ª Conferência Nacional de Saúde:

“Democracia é saúde, saúde é democracia”. Marília Louvison destacou a

necessidade do tema observar a defesa da democracia, da vida e do SUS, e a

descolonização dos saberes também, assim como colocou Lilia Blima. Tatiana

Gerhardt propôs a realização de encontros prévios para articulação, através das

três Comissões da Abrasco. Na mesma direção, Carlos Freitas sugeriu a

promoção de eventos regionais a partir de março. Tatiana também sugeriu

acrescentar reuniões da Diretoria tendo como pauta única o Abrascão. Pedro

Cruz propôs a elaboração de um termo de referência para registro das diretrizes a

serem seguidas para construção do Abrascão.

Deliberou-se por realizar no dia 25/10, às 9h, uma reunião da Diretoria

com pauta única sobre o Abrascão.
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4. Representações da Abrasco / Eleições do Conselho Nacional de

Saúde (CNS)

Rosana informou sobre as articulações para as eleições do CNS e foram

discutidas as titularidades e suplências possíveis para ocupar o Conselho.

5. Solicitação do Instituto Todos pela Saúde - ITpS

Thiago esclareceu sobre o interesse do Instituto em realizar parceria com a

Abrasco. Para maiores esclarecimentos e posterior avaliação, deliberou-se pela

realização de uma conversa entre as partes.

Próxima reunião: 11/10, às 9h, virtualmente, com link a ser enviado

antecipadamente.
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