7ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024
Data: 24 de janeiro de 2022

Participantes: Rosana Onocko, Claudio Maierovitch, Reinaldo Guimarães, Ana Claudia,
Pedro Cruz, Estela Aquino, Ana Paula Nunes, Bernadete Coelho, Isabela Cardoso, Reni
Barsagliani, Ligia Kerr, Deivission Nunes, Fernando Herkrath, Diana Anunciação, Romulo Paes,
Lilia Blima, Carlos Machado e Tatiana Engel Gerhardt .
Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Elisa Mendonça e Bruno Dias.

Pauta:
1. Posicionamento da Abrasco sobre vigilância da Covid
2. Abrascão 2022 (tema e composições da Comissão Científica e da Comissão Local)
3. Campanha da C&SC contra desinformação

Encaminhamentos
1- A discussão discorre longamente sobre diversas camadas e aspectos do atual momento
pandêmico alguns pontos recorrentes foram: a) o fortalecimento da APS e de seu papel
na vigilância em saúde no enfrentamento a covid-19; b) o enfrentamento e a
superação das desigualdades de acesso a testagem e principalmente a vacinação; c)
necessidade de reforçar que as ações de vigilância em especial a testagem ocorram
dentro da rede de saúde; d)distribuição universal de máscara PFF2/N95. O
encaminhamento foi a realização de uma nota curta com ênfase no conteúdo político.
Claudio, Carlos e Ligia se comprometem a fazer uma primeira versão para compartilhar
com o grupo. Rosana indica que a nota deverá ser amplamente divulgada para além
dos canais da Abrasco, em alguns pontos específicos, como CONASS e CONASEMS

2- A discussão se inicia com informes sobre o Abrascão: a secretaria de saúde e secretaria
de turismo estão em negociação para a liberação do sem custos do Centro de
Convenções de Salvador, isso pode ocorrer por uma isenção de pagamento ou/e se o
custo do local for pago pelos órgãos da prefeitura de Salvador. Existe uma perspectiva
de resultados positivos quanto a liberação emendas parlamentares para a realização
do congresso, além de apoio da secretaria estadual de saúde a partir da compra de
inscrições. A secretaria de ciência e tecnologia também está sinalizando um apoio ao
evento. Rosana + SE irão a Salvador 9, 10 e 11/02 para reuniões de organização do
congresso. Após os informes a discussão se voltou a urgência da definição e um
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tema/título do evento bem como a conformação da comissão científica. Após um
debate se encaminhou:
a. Que a diretoria irá amadurecer para lapidar o tema/título “Saúde é
democracia, diversidade, equidade e justiça social”, que foi construído na
reunião, até 28/01 no grupo de whatsapp. Saúde é Democracia: reconhecer a
diversidade, a equidade e a justiça social
Saúde é Democracia: reconhecer a diversidade e enfrentar as desigualdades
Saúde é Democracia: acolher a diversidade e combater as desigualdades
Saúde é Democracia: diversidade, equidade e justiça social
Saúde é Democracia: diversidade, equidade e reparação
Saúde é Democracia, Equidade e Diversidade.
Saúde é Democracia, Equidade e Reconhecimento.
Saúde é Democracia, Equidade e Reparação.
Saúde é Democracia, Equidade e Justiça Social.
b. Foi elaborada uma proposta de composição da comissão científica: 1 representante titular
e 1 suplente por GT, Comissões, Comitê e Fórum e até 5 da diretoria e Estela, Tatiana e
Reni já manifestaram interesse. Além da participação de integrantes de movimentos sociais
e estudantes.
c. A participação de movimentos sociais na comissão científica foi discutida e bastante
valorizada. Já existia um encaminhamento prévio da realização de uma oficina em Salvador
em 07/04, organizada por Rosana e Isabela, com movimentos sociais locais para uma maior
inserção dos mesmos no congresso e em sua organização. E, a partir disso, foi
encaminhado que na próxima reunião de diretoria essa discussão será realizada de
maneira mais aprofundada.
3- Foi informada sobre a campanha contra a desinformação que a revista C&SC. Após a
explanação da proposta que consiste em uma campanha que será realizada pro-bono
pela agencia Klimt sobre o tema em parceria com a equipe da revista e comunicação da
Abrasco, os membros da diretoria presentes anuíram com a proposta e Rosana irá dar
seguimento.
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