8ª Reunião Diretoria Abrasco – triênio 2021/2024
Data: 14 de fevereiro de 2022

Participantes: Rosana Onocko, Ligia Kerr, Ana Claudia Fassa, Estela Aquino, Tatiana
Engel Gerhardt , Paulo Buss, Reinaldo Guimarães, Reni Barsaglini, Paulo Eduardo Xavier
Mendonça, Carlos Freitas, Lilia Blima, Diana Anunciação, Rômulo Paes e Marilia Louvisson

Secretaria Executiva: Thiago Barreto, Elisa Mendonça e Bruno Dias.

Informes:
●
●
●

Frente pela Vida e Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde
Informes organizativos e financeiros do Abrascão
Dossiê COVID-19

Pauta
1- Abrasco Livros
2- Propostas metodológicas para o congresso
Informes
●

●

●

A Frente pela Vida acolheu a provocação realizada por Lula em uma reunião com 6
ex-ministros da saúde para realização de uma conferência nacional de saúde livre. O
evento está previsto para ser lançado em 07/04 e realizado em 05/08. Será uma
conferência nacional de saúde livre, democrática e popular de saúde.
Nos dias 09 a 11/02 ocorreu em Salvador uma sucessão de agendas sobre o Abrascão.
As reuniões abrangeram desde a visitas técnicas à hotéis sede do evento, passando por
conversa de alinhamento com empresa organizadora local, estudo sobre o uso do
espaço do centro de convenções, a reunião com Cosems-BA e secretaria estadual de
saúde que sinalizou de apoio financeiro no formato de patrocínio. Ocorreu também a
instalação da comissão organizadora local com participação de pessoas da UFBA de
diferentes campi e uma conversa sobre a participação de movimentos sociais na
organização do evento. Além disso ocorreram outras reuniões ao logo do mês com
sinalização positiva de apoio ao Abrascão pela OPAS, FIOCRUZ além de um compilado
de apoio parlamentar através de emendas
Sobre o Dossiê Covid-19, foi informado sobre o recebimento dos textos e comentado
sobre as características dos mesmos foi encaminhado que a identidade visual do
documento será tratada pela equipe editorial com a SE para que fique mais de acordo
com a atual identidade visual da Abrasco.
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Encaminhamentos sobre pauta

- A discussão se iniciou a partir da necessidade da regularização das contas da livraria que
depende de alguns ajustes como a redução das despesas fixas e melhora do e-commercee. O
plano para isso inclui a contratação de uma pessoa com esse perfil concomitante a uma
redução na folha. Deliberou-se sobre a necessidade de contratação de uma pessoa analista em
e-commercee, sobre de redução da folha de funcionários e a avaliação do balanço financeiro a
partir dessa redução de despesas fixas e aumento de receitas previsto com o retorno da
realização de eventos presenciais, maior investimento na venda online e retorno do ponto de
venda físico na ENSP.

- Sobre o Abrascão foi discutido sobre a necessidade da construção de uma metodologia que
favoreça a construção conjunta da diretoria com os representantes de GT que já estão sendo
indicados de forma que dê conta do tema “Saúde é democracia: equidade, diversidade e justiça
social” de uma maneira integrada, diferente do que já foi feito onde cada GT, Comissão ou
Fórum sendo responsável por um “pedaço” do congresso. A proposta é uma construção
integrada dos espaços e metodologia.
Com vistas a auxiliar nessa tarefa deliberou-se um esquenta para o Abrascão através de Ágoras.
A estruturação das agendas ficou sob coordenação da Ligia Kerr e colaboração de Deivisson e
Lilia. Bruno ficou responsável em sistematizar os temas já abordados em Ágoras passadas para
auxiliar o grupo.
- Por fim, um ponto que não era pauta, mas foi extensamente debatido e deliberado foi sobre a
necessidade da construção de um texto com a sugestão de título: “Tem gente sendo deixada
para trás” versando sobre uma análise da desigualdade regional da cobertura vacinal, a
omissão do Ministério na campanha de vacinação em especial a infantil e sobre a baixa adesão
a dose de reforço em adultos. Ana Claudia com a colaboração de Carlos, irão iniciar um
primeiro desenho e compartilhar com o grupo.
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