11ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024
Data: 11 de abril de 2022

Participantes: Rosana Onocko, Estela Aquino, Claudio Maierovitch, Lilia Blima, Isabela
Cardoso, Paulo Eduardo, Bernadete Perez, Pedro Cruz, Deivisson Santos, Tatiana Engels,
Reinaldo Guimarães, Diana Anunciação, Reni Barsaglini, Ligia Kerr, Romulo Paes,
Carlos Machado, Marilia Louvisson, Romulo Paes

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Hara Flaeshen e Elisa Mendonça

1 - Frente pela Vida e Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde
A Diretoria fez uma discussão em que se avaliou positivamente o evento de
lançamento da Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde, realizado no dia 7
de abril. Adicionalmente, também foi destacada que a ideia de Frente pela Vida
pareceu estar mais consolidada, pois nenhuma entidade sozinha obteve maior
destaque, incluindo os partidos políticos. A Diretoria sugeriu a preparação de uma
carta para ser compartilhada com as candidaturas e Rosana Onocko irá levar a proposta
para a diretiva da Frente.

2 - Informes Abrascão
Sobre Abrascão, a SE recebeu a maioria das ementas sobre os eixos, porém algumas
precisam ser ajustadas. Também será reforçada a necessidade das pessoas se inserirem
nos eixos temáticos. Para a próxima reunião da Comissão Científica, serão discutidos os
eixos a partir de uma proposta de grade para que seja possível estimar quantas
atividades poderão ser realizadas durante o congresso.

3 - Lives preparatórias do Abrascão e Fórum de editores
O ciclo de atividades preparatórias do Abrascão terá início em em maio. O grupo
operativo está preparando uma chamada para Comites, Comissões, Fóruns e GTs
apresentarem propostas. A Diretoria aprovou a planilha apresentada com a estrutura
do ciclo. Ressalotu-se, ainda, que essa programação poderá abarcar temas mais
quentes e urgentes, como a discussão sobre aborto. Por fim, Lilia Blima trouxe uma
proposta para que no Abrascão ocorra o Fórum de Editores, proposta essa que foi
acolhida pela Diretoria.
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