15ª Reunião Diretoria
11/07/22
Presentes: Rosana Onocko, Estela Aquino, Ligia Kerr, Tatiana Engel , Reni Barsagliani, Isabela
Cardoso, Pedro Cruz, Marilia Louvisson, Romulo Paes, Carlos M. Freitas
SE: Elisa Mendonça, Thiago Barreto, Bruno Dias, Hara Flaschen e Leticia Maçulo
- Abrascão 2022
- Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde

Pontos para debate
- Comunicação da Abrasco
- Eleições das Comissões do CNS
- Organização do balanço do primeiro ano da gestão

- Foram socializados informes da comissão científica sobre a programação que está sendo
lapidada pela comissão cientifica, as atividades pré-congresso recebidas foram maiores do que
a capacidade do centro de convenções e algumas possibilidades foram colocadas, excluir
algumas propostas ou deslocar algumas delas para a UFBA. Uma das atividades será o
SIMBRASTT que ocorrerá na UFBA como parte da programação do pré-congresso.
-Foi socializado o informe da adaptação da dinâmica do evento frente a equipe de campanha do
Lula. E foi avaliado positivamente a capilarização das atividades pré-conferência.
- A equipe de comunicação trouxe em linhas gerais as suas frentes de atuação e socializou alguns
fluxos. Foram apresentadas as inovações da área como a Rede de Comunicadores e o podcast
da Abrasco
- Sobre as comissões foi socializado o informe de quais comissões que a Abrasco pleiteou CIAN
- Leonor Pacheco; CIABS - Bernadete Perez; CICTAF – Reinaldo Guimarães; CISI - Ana Lucia Pontes
e COFINS – Erika Aragão; CIVS – onde a diretoria encaminhou o nome do Claudio Maierovich.
- Foi encaminhado que a partir diretoria irá produzir uma síntese atualizada de um documento
de propostas da ABRASCO para a saúde
- Também foi socializado que ocorrerá em maio em Roma o Congresso Mundial de Saúde
Coletiva. A deadline de envio de trabalho será em 01/09 e que a ABRASCO tenha uma
representação institucional no congresso como por exemplo uma apresentação do dossiê.
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-Por fim foram socializados informes sobre o andamento dos cursos realizados em parceria com
ITPS
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