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Ata da Reunião Ordinária do MOPAIDS em 18 de abril de 2018 

                                                                             
A reunião foi realizada na sede do GIV situado a Rua Capitão Cavalcanti 145, Vila Mariana, São Paulo/SP, 
com início as 14h00m.   
Justificou ausência, Margarete Preto, em virtude de comemoração no espaço do Projeto Bem-Me–Quer. 
Após a apresentação de todos (as), Araújo pediu para o Marcelo Ryngelblum, Centro de convivência É de 
Lei, falar um pouco sobre os trabalhos lá desenvolvidos na política de redução de danos na cidade.  
Disse que “A ONG desenvolve um trabalho, desde 1998, na promoção da redução de danos sociais e à 
saúde associados ao uso de drogas. As ações estão voltadas para o desenvolvimento da cidadania e para a 
defesa dos direitos humanos de pessoas que usam drogas, sobretudo em contexto de 
vulnerabilidade”.Redução de danos é um conjunto de políticas e práticas cujo objetivo é reduzir os danos 
associados ao uso de drogas psicoativas em pessoas que não podem ou não querem parar de usar drogas. 
Ainda segundo ele, a ONG trabalha com advocacy e com projetos voltados a prevenção das ISTs para 
moradores de rua. “O nosso espaço está de portas abertas e, ao contrário do que muitos dizem, não somos 
contra a política de abstinência, mas só apoiamos a abstinência se fizer sentido para o usuário. 
Acreditamos ainda que o caminho é a distribuição de kits para reduzir danos.” 
Do CTA São Miguel, a conselheira gestora Sônia aproveitou a fala de Marcelo para contar que também 
realiza um trabalho junto aos usuários de drogas e que não tem conseguido acessar os kits de redução de 
danos. “Sempre falam que em São Miguel não tem usuários de drogas, então não tem kits também. Estou 
em busca de alternativas para acolher essas pessoas da melhor forma possível.” 
No final, Marcelo combinou de trocar experiências com Sônia e ajudar no que for possível. 
 
Na sequencia foi dado início as discussões das pautas do dia: 
 

1. Lançamento do Boletim do MOPAIDS; 

Com o tema “Movimento de Luta e Resistência”, o Mopaids (Movimento Paulistano de Luta contra a 

Aids) lançou, nessa quarta-feira (18), durante reunião ordinária, o primeiro Boletim institucional. A 

ideia, segundo Araújo, é registrar parte da história deste grupo que luta contra a Aids há mais de 15 

anos na cidade de São Paulo. “Trouxemos para a primeira edição um resgate da nossa história e outros 

temas que são importantes nesta causa. A luta política pela garantia dos direitos de quem vive com 

HIV/Aids é a nossa bandeira. Não podemos fechar os olhos para o crescimento da epidemia entre os 

jovens e para o alto índice de mortalidade por Aids entre pessoas pretas na cidade. Lutamos por portas 

abertas no SUS e atendimento integral”, explicou. 

Araújo lembra que não foi por acaso que este grupo nasceu em 2002. São Paulo é a cidade que abriga o 

maior número de pessoas vivendo com HIV/Aids em tratamento no Brasil e consequentemente as 

maiores demandas. E foi justamente para debater com profundidade as pautas da sociedade civil e 

conseguir, a partir da luta política, transformações sociais e ações coletivas, que ativistas criaram o 

Mopaids. O diferencial: reunir todos os interessados nesta luta para somar na defesa dos direitos 

humanos de quem vive com HIV/Aids. 
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O Boletim conta ainda com uma entrevista exclusiva com a coordenadora do Programa Municipal de 

DST/Aids de São Paulo, Maria Cristina Abatte. A gestora falou sobre como São Paulo está enfrentando a 

Aids e os desafios da atual gestão. Da Rede de Jovens São Paulo Positivo, Carlos Henrique Oliveira, 

escreveu um artigo sobre “HIV/Aids e Juventudes: das narrativas da culpa à realidade das opressões 

históricas”. Nesta edição também é possível ler o texto do advogado Cláudio Pereira sobre os direitos 

das pessoas que vivem com HIV/Aids. 

Há ainda artigos sobre camisinha, casas de apoio, a importância da participação das ONGs, conselho 

gestor e o fortalecimento do movimento de Aids. “Essa publicação é um marco e uma estratégia do 

controle social para dar visibilidade as nossas pautas. Temos interesse que os usuários dos serviços de 

Aids, outras patologias e os profissionais de saúde tenham acesso as informações sobre o contexto da 

aids e atenção as pessoas que vivem com HIV/aids no município de São Paulo. Ao mesmo tempo, 

sentimos a necessidade de divulgar as conquistas e desafios do Mopaids na resposta contra a Aids”, 

afirmou Américo Nunes. 

A publicação conta com 16 páginas, mil exemplares impressos — que serão distribuídos nas ONGs/Aids 

e nos serviços especializados em DST/Aids do município, e teve apoio financeiro do Programa Municipal 

de DST/Aids de São Paulo. 

Ainda em 2018, o Mopaids vai lançar a segunda edição do Boletim, com foco na coinfecção tuberculose 

e hepatites virais. Em breve, a primeira edição estará disponível no site do Mopaids. 

2. Segundo Encontro para Conselheiros Gestores; 

 

Américo disse que a primeira reunião preparatória do Encontro aconteceu dia 13/04. Estavam presentes 

Américo, Araujo, Cláudio, Matheus, Dayana e Filipe.    

Ficou acertada a data do II Encontro que será no dia 08 de junho de 2018, para 40 pessoas, em local e 

horário a ser definido. Disse que no último encontro teve três pessoas que se colocaram ao dispor como 

convidados para os temas previdência, assistência social. Estamos verificando a possibilidade dessas 

pessoas para este Encontro.  

“Chuva de ideias”, formar dois grupos de conselheiros gestores dos serviços de AIDS e das UBS para 

fazerem discussões sobre a pauta AIDS nesses espaços, e vice versa. 

Pensar no tema do evento. 

Disse que o Filipe está montando um E-grupo, e gostaria da contribuição de todos (as) para este Encontro. 

Pediu ao José Carlos Veloso, ver a possibilidade de estar levando o tema “TB” para este Encontro.  

Próxima reunião organizadora será 04 de maio as 14h no SESC, na cafeteria 11º.  Andar, Américo convidou 

o Marcos Antônio (Vida Nova) a participar desta reunião, o MOPAIDS enviará e-mail lembrando a todos (as) 

da reunião; 
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3. Portas Abertas dos Serviços de AIDS na cidade de São Paulo. 

 

Araújo fala sobre uma entrevista sobre o Projeto A Hora é Agora, em gravação postada pela Agencia de 

Notícias da AIDS, no dia 11 de abril, em que segundo a senhora Maria Cristina Abbate, coordenadora do 

Programa Municipal, relata que o município de São Paulo, possui a mesma rede de 20 anos atrás.  

Mesmo reconhecendo a qualidade de vida que as pessoas com HIV têm sido beneficiadas com os avanços 

da ciência, o grupo que procura pelos serviços, tem sido de grande número, e tem encontrado um serviço 

deficiente, onde o número de profissionais tem diminuído a todo mês, levando inclusive a criar a “porta 

entreaberta” para testagem do HIV, onde a testagem é feita somente duas vezes por semana; encontrar as 

portas abertas é uma das bandeiras de luta do MOPAIDS. Muito em breve o serviço municipal de AIDS 

caminha para um colapso, pois são visíveis os “arranjos” para atender a demanda atual. 

Acreditando que o SUS é um sistema integrado entre os três poderes, no município de São Paulo é possível 

constatar a dissonância dos governos do Estado com o Município. Nesta mesma entrevista, em gravação 

postada pela Agencia de Notícias da AIDS, é possível constatar o tipo de parceria existente entre o governo 

do estado com o município, na fala da Dra. Maria Clara Gianna, quando relata que “não recusa atender as 

pessoas que procuram o serviço, que após os primeiros atendimentos e já com medicamentos são 

encaminhados para o município”, comprovando a parceria existente. É de conhecimentos de todos que 

procuram o Centro de Referência de AIDS e o Instituto Emilio Ribas, que os mesmos encontram-se  com as 

agendas fechadas e portas lacradas. As justificativas apresentadas não retiram a responsabilidades do 

estado com o município. Repassar usuários (as) para o munícipio não é uma parceria saudável, faz se 

necessário ações conjuntas para procurar caminhos onde as responsabilidades sejam compartilhadas.  

Se hoje os serviços do estado se encontram saturados, esta mesma saturação começa a acontecer no 

município de São Paulo. As novas tecnologias para testagens usadas no município pelos governos é uma 

cortina que esconde a triste realidade que as pessoas com HIV/AIDS têm vivenciado. As portas dos serviços 

municipal e estadual devem cumprir sua missão que é uma das essências do SUS, ou seja, as portas 

estarem abertas, sem usarem subterfúgios para esconder as falhas existentes. 

Ficou deliberado nesta reunião, que o MOPAIDS enviará uma carta política as Secretarias Estadual e 

Municipal de Saúde, com cópia para os Programas Municipal e Estadual, solicitando posicionamento e 

respostas a esta questão. 

  

4. Articulação Política (Filipe); 

Filipe falou da sua articulação na Câmara Municipal de São Paulo, tendo feito contato com todos os 

vereadores da Comissão de Saúde, além de alguns outros, para a formação da Frente Parlamentar Mista de 

Tuberculose e HIV. Fez considerações quanto a dificuldade da criação de uma frente, propondo 

inicialmente, conforme orientação da vereadora Juliana Cardoso, que seja marcada uma audiência pública 

na Comissão de Saúde para discutir as pautas pertinentes às questões do HIV e Tuberculose para, em 
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seguida, criar uma subcomissão dentro da comissão de saúde e, tendo feito a subcomissão, começar a 

trabalhar para a criação da frente. 

 

Américo sugeriu que a subcomissão e a frente parlamentar sejam criadas conjuntamente, na tentativa de 

conquistar o máximo de espaço dentro da Câmara. 

Ademais, Filipe fez a devolutiva de outros processos de articulação em andamento, junto à associação da 

parada LGBT, à Secretaria de Direitos Humanos do Município e aos movimentos de saúde, em especial o 

Dia Mundial da Saúde, cujo evento ocorreu no dia 07 de abril. 

Esteve presente no Fórum de Patologias, no Comitê de Tuberculose, no Fórum da Assistência Social da 

Regional da Sé e nas reuniões do GT da Diversidade promovidos pela Vereadora Soninha em conjunto com 

a Leila da ONG Pela Vidda, a Ariadne da UNIFESP, o Cássio da Coordenação Estadual de Políticas para a 

Diversidade e outros. 

Filipe ressaltou que em reunião com as assessoras da vereadora Soninha, elas perguntaram se além de 

contribuir com a frente parlamentar, elas não poderiam também contribuir com projetos de lei. Ele teve 

três idéias de projetos de lei que poderiam interessar para o MOPAIDS, sendo um deles para manter a 

separação entre os CTA e SAE de IST, outro para obrigar os serviços a manter as portas abertas e outro para 

promover bolsas de estudos para pessoas de transmissão vertical. Ele pediu que o MOPAIDS pense a 

respeito desses projetos de Lei para poder encaminhar para a Câmara. 

Como proposta, falou sobre a importância de estar presente nesse GT promovido pela vereadora no 

sentido de criar a Frente Parlamentar da Diversidade, bem como no Comitê de Saúde LGBT da Secretaria 

Municipal de Saúde. O MOPAIDS lembrou da importância de insistir nas reuniões com as coordenações de 

saúde e com os movimentos sociais ligados às populações prioritárias do projeto para formação de grupos 

de trabalho. 

Filipe disse que fará a devolutiva dos questionários na próxima reunião. 

 

5. SAE Líder II; 

 

Américo, devolutiva da sua participação na reunião do Conselho Gestor desse serviço, ocorrida em 04 de 

abril, representando o MOPAIDS. Relatou que encontrou resistência da gerência do serviço. Não 

entenderam que a proposta do MOPAIDS seria questionar as denuncias feitas pelos usuários de lá, e buscar 

soluções para os problemas apresentados. Disse que a nova gerente do serviço, Sra. Andréia, tem uma 

postura melhor do que a gerente que saiu, mas mesmo assim disse ter saído da reunião bastante 

decepcionado, pois os conselheiros gestores do seguimento usuário não defendem os mesmos nas 

reuniões. Araújo sugeriu que convidasse os conselheiros gestores e agentes de saúde deste serviço para 

estarem participando do II Encontro de Conselheiros. 
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6. Aposentadoria por invalidez;  

 

Cláudio Pereira falou sobre a revisão de aposentadorias. O Instituto Nacional do Seguro Social está 

convocando segurados em todo país, inclusive pessoas que vivem com HIV/AIDS, para a revisão de 

benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Disse que “quem for chamado e não agendar a 

perícia para a revisão pode ter o benefício suspenso”. 

O segurado deve levar no dia da perícia exames, laudos e receitas médicas, datados no máximo de 30 dias. 

Outros documentos mais antigos podem ser apresentados. Se o segurado não concordar com o resultado 

da perícia, ele pode recorrer da decisão para a Junta de recursos do INSS. Além disso, o segurado pode 

propor ação judicial junto ao Juizado Especial Federal (que não requer advogado). Na cidade de São Paulo o 

juizado está localizado na Avenida Paulista, numa das saídas do metrô Trianon, quase ao lado da FIESP. 

Cláudio disse que estará preparando no GIV um documento com orientações para quem está sendo 

chamando para a perícia. É importante manter todos os documentos em dia e ficar atento ao chamado. 

 

INFORMES: 

 Rede TB; 

José Carlos Veloso, falou um pouco sobre a Rede de T.B. Disse que a incidência de tuberculose no 
município de São Paulo ainda é muito alta, um problema muito grave, que 20% dos óbitos no município são 
decorrentes da tuberculose. No sentido de cooperação, divulgação e implementação das ações 
colaborativas para controle da coinfecção TB/HIV, o Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose, 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, convida todos (as) os seus membros e demais seguimentos de 
movimentos sociais para o evento “Roda Viva” (coinfecção TB/HIV) a ser realizado no dia 25 de maio de 
2018 no horário das 09 às 13 horas, auditório do Instituto Clemente Ferreira (Rua da Consolação, 717), é 
necessário se inscrever para participar. Veloso enviará convite para divulgação pelo e-mail do MOPAIDS. 

 

 Secretaria da Saúde de Guarulhos - Reunião de 27/03/2018; 

Américo, devolutiva da reunião. Reuniram-se para dialogar sobre a política de DST/Aids no município. 

Presentes na reunião, o Sr. Ricardo Gamboa – Coordenador do Programa Municipal de DST/Aids e sua 

equipe técnica do setor financeiro e jurídico, acerca de elucidar e esclarecer a execução dos recursos 

financeiros acumulados; atuação, planejamento, execução das ações de DST/Aids e repasse financeiro para 

Organizações Não Governamentais do município por meio de edital, preconizadas na Política de Incentivo 

no âmbito do Programa Nacional de HIV/AIDS e outras DST, atual Departamento de Vigilância, Prevenção e 

Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais - MINISTÉRIO DA SAÚDE, Coordenação Estadual de 

IST/AIDS de São Paulo para expor sobre o processo de descentralização dos recursos de OSC de Guarulhos, 

membros do Conselho Municipal de Saúde, Programa Estadual de DST/Aids, representantes da sociedade 

civil organizada, pessoas vivendo com HIV/aids, direitos humanos e mídia, visando  a melhoraria e  
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ampliação da assistência às pessoas infectadas pelo vírus HIV doentes de aids, prevenção às IST Infecções 

Sexualmente Transmissíveis, advocacy, controle social e articulação entre governo a sociedade civil 

organizada. Américo disse que estavam em 10 pessoas na reunião, que a OAB e a sociedade civil farão uma 

carta solicitando prestação de contas do dinheiro que era destinado à sociedade civil.  Que existe falha da 

sociedade civil que não consegue organizar-se, que não sabem o que á a PAN, mas toda essa questão foi 

positiva, pois traz a reflexão da sociedade civil para um melhor aproveitamento da verba destinada para 

este seguimento. 

 Seminário Sífilis (Veloso) 

Veloso falou sobre o projeto “Resposta Rápida à Sífilis nas Redes de Atenção”, o qual ele faz parte da 

comissão aqui em São Paulo. Nesta primeira fase, cem municípios com população acima de 100 mil 

habitantes – e que concentram os maiores números dos casos da doença – farão parte do projeto. 

Também chamado de “Sífilis Não”, o projeto é uma parceria entre o Ministério da Saúde e Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), 

e foi pactuado em 2017 na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). O enfoque central é reduzir a sífilis 

adquirida e eliminar a sífilis congênita no Brasil. O projeto inclui a ampliação e qualificação do diagnóstico e 

o aumento da testagem, principalmente nas grávidas. O seminário da Região Nordeste ocorreu em Natal 

nos dias 19 a 23 de março. Nos dias 26 e 27 de abril, será realizado em São Paulo para os profissionais da 

Região Sudeste.  

O MOPAIDS não foi convidado para este seminário. 

 Rodrigo Paiva; 

Rodrigo disse que está saído da Comissão Municipal de AIDS como suplente do Jorge Beloque, tendo 
necessidade da indicação de um membro do MOPAIDS.  
Informou que será realizado no dia 09 de maio 2017 o Seminário “Zero Discriminação no Estado de São 
Paulo”, ficou de passar todas as informações por e-mail para que o MOPAIDS socialize. 
 
 GT OG/ONG; 

Em reunião com os (as) representantes das ONG’s no espaço “GT OG/ONG” no dia 23 de março, entre as 
demandas debatidas, foi levantado à questão da PAM, como foi apresentada na Comissão Municipal de 
AIDS, onde não foi possível apresentar sugestões e uma melhora da compreensão no formato apresentado. 
Na ocasião à senhora Maria Cristina Abatte, coordenadora do Programa Municipal, apresentou a 
possibilidade, mesmo já tendo sido concluído, de fazer em conjunto com o GT e a Comissão, uma nova 
leitura e contribuições por parte da sociedade civil para as ações, ainda no ano de 2018. 
O MOPAIDS reconhece a importância da possibilidade apresentada, bem como uma urgência no processo. 
Ficou deliberado que o MOPAIDS enviará carta solicitando urgência no agendamento dessa reunião. 
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 Aniversário do GAPA; 

Representada na reunião pelo Sr. Josenildo, veio convidar para as comemorações de aniversário do GAPA 

que acontecerá no dia 27/04. Disse que serão enviados convites para a participação das pessoas. Distribuiu 

aos presentes panfleto com as atividades e endereço e contato da ONG. 

 Mudança SAE Santo André; 

Lenise (Cidadãs Positivas) trouxe ao MOPAIDS a questão da mudança de espaço do SAE Santo André para 
um lugar distante do centro do município, dificultando o acesso dos usuários. Araújo disse para ela 
apresentar a situação no Fórum de ONGs Aids por ser no município de Santo André, grande ABCD, mas o 
MOPAIDS estará junto nesse processo. 
 

 DEMANDAS: 

 Inserir o Boletim no site do Mopaids. 
 Segundo Encontro de Conselheiros Gestores – Enviar e-mail a comissão organizadora lembrado a 

data da próxima reunião (04/05/2018). 

 Filipe criar o “E-grup”, para que todos (as) contribuam na organização do II Encontro de 

Conselheiros Gestores. 

 Portas Abertas - Enviar uma carta política as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, com cópia 

para os Programas Municipal e Estadual, solicitando posicionamento e respostas a esta questão. 

 SAE Lider II - convidar os conselheiros gestores e agentes de saúde deste serviço para estarem 

participando do II Encontro de Conselheiros. 

 Rede TB – Veloso enviará convite para divulgação pelo e-mail do MOPAIDS, para participação no 

evento “Roda Viva” (coinfecção TB/HIV) a ser realizado no dia 25 de maio de 2018, auditório do 

Instituto Clemente Ferreira. 

 Seminário Sífilis – Verificar se o MOPAIDS recebeu convite para participação nesse seminário. 

 Rodrigo, passar para o MOPAIDS socializar as informações sobre o Seminário “Zero Discriminação 

no Estado de São Paulo”, que será realizado no dia 09 de maio 2018. 

 GT OG/ONG - Ficou deliberado que o MOPAIDS enviará carta solicitando urgência no agendamento 

dessa reunião. 

 Isabela Vieira (Sefras/CEFRAN) pediu Pauta para a próxima reunião, para falar sobre seu estágio de 
02 meses na França referente ao Projeto “Juventude em risco: melhoria das estratégias para a 
prevenção ao HIV/AIDS e outras ISTS para jovens em situação de vulnerabilidade em São Paulo”. 

 Conversar com as representantes do Projeto Antônio, para ver a possibilidade de falarem um pouco 
das ações desenvolvidas por elas em nossa reunião de Julho. 
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A reunião foi encerrada às 17:30hs. 

 

A próxima reunião será dia 16/05/2018, às 14hs, no GIV.  

 


