Movimento Paulistano de Luta contra a AIDS
Sede Administrativa: EPAH - Rua João Bernardo Vieira, 387 – Jardim Paris
São Paulo - SP. CEP. 05794-310
Fone: (11) 2776-3709 - E-mail: mopaids@gmail.com

MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a Aids
Convocado pelo
MOPAIDS
LOCAL:

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA
Coordenação – Américo Nunes Neto

Data: 21/08/2019

KOINONIA – Rua do Carmo, 56 – Sala 203/204 – Bairro Sé – São Paulo -SP

Ausências justificadas: José Araújo Lima Filho, José Carlos Veloso e Margarete Preto.
PAUTAS:
1. Devolutivas da Conferência Nacional de Saúde;
2. Articulação Nacional de TB;
3. Vagas disponíveis para os Conselhos Estadual e Municipal de Saúde;
4. 5º Colóquio “A cidade como ela é” – 30 de agosto de 2019;

PONTOS DAS PAUTAS:
Item

1

Pauta/Descrição/Problema

Os delegados que representaram o MOPAIDS na Conferência Nacional de
Saúde (Brasília de 04 a 07 de agosto) foram: Filipe, Patrícia, Veloso e Isabel,
Patrícia relatou a desorganização e as dificuldades que enfrentaram
referentes ao transporte, hospedagem, alimentação e credenciamento, disse
que foi um descaso da equipe organizadora para com os participantes. Na
abertura relataram que a plateia não deixou o Ministro falar. Ato em defesa
do SUS que ocorreu no estacionamento da Biblioteca; ocorreram atividades
paralelas que prejudicaram o andamento das discussões das propostas;
foram 56 monções aprovadas, e somente 01 foi rejeitada; Moções de repudio
do MOPAIDS em relação ao fim do departamento de AIDS foi aprovada, 02

Encaminhamentos

Responsável

- Passar as propostas que foram aprovadas para Patrícia e
que possamos pensar/analisar/avaliar uma Isabel
estratégia para monitorar as mesmas até a
próxima conferência.
- Relatório final da Conferência com o anexo das
monções, quando estiver disponível, podemos MOPAIDS
colocar no site do MOPAIDS.
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monções da ABIA sobre patentes e medicações para hepatite C, e monção da
sífilis, as 04 relacionadas a nossa temática. Patrícia relatou que todas as
propostas que saíram da Conferência Estadual foram aprovadas. Patrícia
disse que saíram da Conferência com um “boato” que não haverá
conferência nacional em saúde nos próximos 10 anos, haverá um debate em
SP no mês de outubro. Gil (....) falou sobre a articulação do movimento
LGBTI+, na Conferência, disse que saiu uma matéria na página do conselho
nacional de saúde, uma pauta que teve bastante visibilidade foi de tentar
fortalecer as políticas LGBT’s nos municípios e estados. Padronizar a sigla
LGBTI+. Puxar as pré conferências LGBTI+.
Walter (OAB), pela secretaria, disse que sobre as conferências estadual e
municipal eles estão cobrando para que as mesmas aconteçam.
Américo elogiou a união e o cuidado uns com os outros nessa Conferência.
Américo relatou que durante a Conferência foi lançada a “Frente Parlamentar
Nacional de IST/Aids e Hepatites Virais”, que é constituída pelo movimento
nacional de Aids e por uma series de fatores acabou acontecendo na mesma
data da conferência, o que dificultou a participação de algumas pessoas do
movimento, disse que houve várias intercorrências, mas acredita que todos
os problemas já foram sanados, diz ser mais um marco que fica no
movimento de AIDS.
O Relatório final da Conferência está disponível no site do Conselho Nacional
de Saúde mas, falta o anexo com as monções e propostas aprovadas.
2.1. Américo falou sobre Articulação Nacional de TB. Ativistas do SUS, com
atuação em diversas áreas, fundaram, em 19 de agosto 2019, a Articulação
Social Brasileira para o Enfrentamento da Tuberculose – coletivo formado
exclusivamente por membros da sociedade civil. O grupo se reuniu, em São
Paulo, e elaborou a Carta de Princípios, definiu a missão e as prioridades do
coletivo para o próximo ano. Além disso, os membros avaliaram o atual
momento da saúde pública brasileira com suas ameaças e urgências de
mobilização.

2.1. O documento final do encontro será enviado MOPAIDS
aos
gestores
públicos
nacionais
e,
posteriormente, serão implantadas ações de
acompanhamento da elaboração orçamentária
para 2020, além de outras ações de advocacy.
Quando a Carta de São Paulo (Princípios) estiver
disponível, encaminhar pela mala direta do
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A reunião aconteceu no Instituto Clemente Ferreira e teve a participação de
militantes de todas as regiões do país, atuando em diversos segmentos com
interface com a tuberculose: movimento de aids, de redução de danos,
população indígena, movimento de mulheres, movimento negro e outros.
http://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-de-diferentes-movimentos-lancampara-enfrentamento-da-tuberculose/.
2.2. Manifestação medicamentos para TB; Américo informou que dia 01 de
outubro haverá uma mobilização nacional em relação a nova medicação para a
Tuberculose o Sirturo® (bedaquilina). Será feita uma manifestação em frente
ao prédio da Jhonson & Jhoson . Quem está à frente desta manifestação é o
Américo e Felipe da GPI ele solicitou o apoio do MOPAIDS para esta ação
importante, e o MOPAIDS gostaria de poder contar com a participação de
todos. Disse que no dia 30 de novembro haverá uma reunião de preparação
que passaremos mais detalhes na próxima reunião do MOPAIDS.
Patrícia Perez, que está como membro do Conselho Municipal de Saúde,
relatou na última reunião do MOPAIDS sobre 02 vagas abertas (Titular e
Suplente) para ocupar a cadeira no Conselho Estadual de Saúde e 01 vaga de
suplência no Conselho Municipal de Saúde, pelo Fórum de Patologias. Porém,
ontem ela esteve em reunião no FOPPESP ela soube que a vaga municipal já
foi preenchida, o que se precisa discutir agora quais são as indicações para o
próximo mandato do Conselho Municipal. A do Conselho Estadual quem for
indicado assumirá no final desse ano, mas não é garantido quem sair com
indicação do MOPAIDS será o escolhido, cada coletivo indicará os nomes e o
FOPPESP que fará as avaliações e escolhas dos nomes indicados, serão dois
nomes indicados pelo MOPAIDS.
5º Colóquio – 30 de agosto de 2019 - Américo falou sobre o 5º Colóquio do
MOPAIDS “A cidade como ela é”, que acontecerá no dia 30 de agosto, das
8:30 às 17:00 horas, no Dan Inn Hotel. As inscrições devem ser feitas no link
que está disponível no site do MOPAIDS ( www.mopaids.org.br ), as vagas
são limitadas e serão encerradas no dia 26 de agosto (segunda-feira).

MOPAIDS a todos os membros.

2.2. 30 de novembro haverá uma reunião de
preparação que passaremos mais detalhes na
próxima reunião do MOPAIDS.

Após chegado a um consenso, eliminados os
candidatos ausentes nesta reunião, seguindo os
critérios do MOPAIDS, saíram os indicados:
Conselho Estadual de Saúde (Suplente):
- Pierre; a Izidia fica no aguardo de uma
desistência.
Patrícia vai passar a lista de documentos
necessários para a participação do candidato do
MOPAIDS estar enviando para o FOPPESP.
Conselho Municipal de Saúde:
Será decidido na reunião de outubro. A Izidia fica
como indicação do MOPAIDS.
- Enviar a programação para todos os inscritos, na
terça feira, após o encerramento das inscrições.
- Enviar o link da inscrição por e-mail para o Fabio
Mota.

Patrícia
enviará a
relação de
documentos.

Silmara
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Lançamento do III Boletim do MOPAIDS;
CEFRAN – Ana Paula (coordenadora do CEFRAN/SEFRAS);
GIV – Rodrigo;
Alisson - Sobre o 8º Encontro da RNP+Brasil;
Projeto Sífilis Não;
Patricia – Solicitação da FOPPESP;
Informe/Descrição/Problema

Encaminhamentos

Responsável

Lançamento do III Boletim do MOPAIDS;
O
mesmo
estará MOPAIDS
Américo iniciou a reunião falando sobre o III Boletim do MOPAIDS, e foi feita a distribuição para disponibilizado em PDF no
todos presentes;
site
do
MOPAIDS
(www.mopaids.org.br).
CEFRAN – Ana Paula, coordenadora, nos informou com tristeza o encerramento das atividades
dos serviços de HIV/Aids do CEFRAN, após 25 anos de atuação, e por questões financeiras. As
pessoas que frequentam o serviço serão encaminhadas a outros serviços ofertados pelo SEFRAS.
GIV – Rodrigo informou que dos dias 23 a 27 de setembro o GIV vai oferecer Curso de Socializar na mala direta do Silmara
capacitação e atualização em Direitos Humanos, HIV/Aids e Hepatites Virais. As inscrições MOPAIDS.
deverão
ser
feitas
no
link
disponibilizado
no
site
do
GIV
(https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/KtbxLvhKRwCxZCGQgkJvLtjHNFcznNxVZg ).
Alisson deu um informe sobre o 8º Encontro da RNP+Brasil, “Do estigma à perda de direitos
fundamentais: resistindo por nenhum direito a menos”, em São Paulo no dia 12 a 15 de
setembro. http://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-denunciam-desmonte-da-politica-de-aidsem-abertura-do-8o-encontro-da-rnpbrasil-em-sao-paulo/; Não será aberto para participação,
somente os 100 delegados das etapas regionais.
Projeto Sífilis Não – Neide Gravato disse que se trata de um projeto de apoio a gestão e já está
atuando a um ano, e agora será ampliando, abrangendo mais 08 municípios, o objetivo é
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eliminar a sífilis congênita. Saiu uma portaria no diário oficial do município estabelecendo toda
linha de cuidados para com a sífilis; Na Conferência Nacional saiu também o apoio do Projeto e
consta do Plano de Saúde do Município o apoio ao Projeto; Alertou sobre a abertura do Edital
do município para apresentação de Projetos onde as OSCs poderão participar também pautando
a sífilis; Pautar a questão da sífilis em todos os movimentos é de suma importância.
Patrícia disse de sua participação na reunião da FOPPESP, hoje na parte da manhã, eles estão
produzindo um site e solicitaram que o MOPAIDS forneça conteúdos em relação a Aids, links de
pesquisas em relação a Aids, e todos os conteúdos que envolvam esta patologia.
Neide Gravato disse que poderia sugerir a FOPPESP que divulguem nas suas páginas o “Curso
Básico de Sífilis na Modalidade EAD”, o link é https://www.sogesp.com.br/media/1487/eadsifilis.jpg

Solicitar
ao
Marcel Silmara
(responsável
pela
alimentação
do
site
MOPAIDS), verificar uma
forma
de
mandar
automaticamente
as
informações disponibilizadas
no nosso site repassar para o
site do FOPPESP.

PRÓXIMA REUNIÃO
Data:
18/09/2019

Pauta:

Início:
14h00m

Fim:
17h00m

Local:
GIV – Rua Capitão Cavalcanti, 145 – Vila
Mariana – SP – Ao lado do Metrô Vila
Mariana.

