
2ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024

Data: 11 de outubro de 2021

Participantes: Rosana Teresa Onocko Campos, Estela Aquino, Reinaldo

Guimaraes, Anaclaudia Fassa, Pedro Cruz, Isabela Cardoso, Tatiana Gerhardt,

Reni Barsaglini, Claudio Maierovitch, Rômulo Paes de Sousa, Deivisson Vianna,

Antonio Fernando Boing, Carlos Freitas, Fernando Herkrath e Lilia Blima.

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

Informes:

1. Resultados da pesquisa com associados

Thiago Barreto informou que cerca de 10.500 associados, dentre

adimplentes e inadimplentes, foram convidados a participar da pesquisa de

imagem institucional. Destes, 1346 responderam, formando um perfil de maioria

mulher, branca, moradora do sudeste e adulta (apenas 6% com menos de 30

anos). Estes e outros dados serão trabalhados em formato de Relatório, a serem

utilizados para ações de crescimento e alcance da Abrasco.

2. Seminário com Educação e Assistência Social

Estela Aquino apresentou as ações intersetoriais realizadas entre a saúde,

educação e assistência social em tempos de pandemia, apontando propostas

para a garantia dos direitos relacionados a estas áreas.
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3. Reunião com Instituto Todos pela Saúde (ITpS)

Reinaldo Guimarães informou sobre reunião realizada com o ITpS. Foi

apresentada a proposta para parceria pelo aperfeiçoamento do campo da

vigilância genômica, através da formulação de cursos. Deliberou-se pelo aceite e

pelo refinamento do projeto, a ser coordenado por Claudio Maierovicth, Carlos

Freitas e Antonio Boing.

Debate:

1. Política de inscrições em congressos e anuidades da Abrasco

Thiago Barreto informou sobre reunião realizada com o GT Racismo e

Saúde e o encaminhamento da criação da categoria cotista dentre as faixas de

associação, a partir do Abrascão 2021. Também, o GT de Saúde Indígena,

LGTBQI+ e Gênero estão articulando uma proposta semelhante de política

afirmativa para populações vulnerabilizadas. Boing apresentou as demandas do

11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. Deliberou-se que os convidados

abrasquianos serão estimulados a pagar a inscrição no valor promocional dos

congressos da Abrasco, e quem não é da área da Saúde Coletiva será isento de

pagamento. Além disso, na próxima reunião será definido desconto na associação

de alunos cotistas.

2. Termo de Referência/ Dossiê da pandemia de Covid-19

Rômulo Paes de Sousa apresentou termo de referência, ou dossiê, da

Abrasco na pandemia de Covid-19. Deliberou-se pela consulta às instâncias da

Associação (GTs, Comitês e Comissões), que poderão enviar suas colaborações
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para a Secretaria Executiva e Comissão Editorial (Rômulo Paes, Estela Aquino,

Tatiana Gerhardt, Reinaldo Guimarães e Naomar Filho) até o dia 29/10.

3. Temas para campanhas da Abrasco

Rosana Onocko introduziu a proposta da organização de campanhas

temáticas, aproveitando os resultados obtidos a partir da realização da pesquisa

de imagem institucional.

Próxima reunião: 25/10, às 9h, virtualmente, com link a ser enviado

antecipadamente.
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