MOPAIDS – Movimento Paulistano de Luta Contra a AIDS
ATA DE REUNIÃO
Convocado por – AMERICO Coordenação – AMERICO

Data: 21/10/2020

Ausências justificadas:
Presentes: Américo, Isabel, Talita Martins, Neide Gravato, Jorge Eduardo, Renata (Anima), Fernanda, Welton Gabriel, Alexandre, Patrícia, Andrea,
Felipe, Albert, Lucrecia, Ariana, Eliane, Ricardo, Alessandra Nilo.
Pontos de Pauta:
1. ODS
2. Adesão ao programa Mínimo de Governo
3. SPTRANS – Renovação de Bilhetes
Informes:
Item

Pauta
Descrição/Problema

1

Apresentação e Boas
Vindas;

• Américo dá as Boas Vindas a todos, agradece participantes e passa a palavra a Palestrante.

2

ODS;

• Alessandra inicia sua fala afirmando enfaticamente que “Não dá pra tratar HIV/ AIDS somente
através do parâmetro “Saúde”, deve - se olhar também questões como ter tratamento, comida,
trabalho, qualidade de vida e etc.;

Encaminhamentos

• Há que se basear em Direitos Humanos, Sustentabilidade, Desenvolvimento, Inclusão, Contexto
Econômico, Social;
•

Continua a explanação, contextualizando como chegamos ao momento atual que vem sendo
exercido em relação às politicas praticadas;

• Binômio Guerra e Paz, ONU como governança Multilateral (conferencias temáticas, Rio/92 como

Responsável

Alessandra
Nilo e
participantes

divisor de aguas, onde havia organizações com visão sistêmica (saúde, território e economia), 2001
– UNGASS;
• Fala da Importância e Necessidade que a Sustentabilidade tenha um olhar do presente visando o
futuro, discutindo modelos que visem equalização de desigualdades;
• Meta: Transformar o Mundo alcançando os 17 objetivos, através das metas ali explicitadas e seus
respectivos indicadores - AGENDA INTERCONECTADA sendo que 10 dos objetivos tem ligação
direta com HIV;
• Contexto Global: BRASIL dissociado dos objetivos; Governo acabou com as ODS na atualidade;
• Contexto Nacional: 3 poderes medindo forças entre si, agenda contraria ataques a pop. Chaves e
organizações, COVID acentuando desigualdades;
• Necessidade de proteger as ODS para proteger a Saúde e importância de olharmos a EC95/2020,
não permitindo a retirada de investimentos, garantindo acesso à ciência, tecnologia e saúde.
• Eleições 2020 – é uma janela de oportunidades para mudarmos o jogo e neste interim, todos
devem ganhar;
• Devemos adotar a cultura de planejamento (AGENDA 2030). Repensar o futuro, metas de acordo
com nossa CF/88;
• “Não precisa reinventar a roda”, “não precisa de mais do mesmo” – “tem é que unir politicas,
integrar e programar um Presente com foco no Futuro”.
• Américo questiona como a Frente Parlamentar dos ODS interage com a Frente Parlamentar do HIV/
AIDS – Alessandra responde que Nilton Tatto e Tulio Gadelha estão a frente atuando de forma
ativa nessas questões.
• Américo também questiona como Brasil esta sendo visto neste contexto atual? - Resposta: Muito
mal, retrogrado, se tornando par de países onde DH são precários e/ou inexistentes, as violações
ambientais e de DH estão sendo olhadas por observadores externos e, por conta disso, estamos
perdendo financiamentos que vem sendo cortados sistematicamente. Não conseguimos
avançarmos programas e metas propostos anteriormente;
• Questionamos também sobre como o Movimento pode ser mais incisivo. – Resp: 1. Incidir no
fortalecimento da EC95/2020; 2. Agenda Renda Básica Cidadã; 3. Debate em Âmbito da Educação:

População Alimentada e mais Segura dentro das Escolas; 4. Agenda de Igualdade de Gênero; 5.
Acesso a Justiça. Necessidade de incidir nas diferentes instancias;
•

Claudio reforça a fala anterior, citando a situação de atuação conservadora no Brasil. Cita a
questão dos retrocessos em relação aos Benefícios Previdenciários suspensos - que vem gerando
muitas demandas, a justiça via internet, excluindo ainda mais pessoas que já tinham pouquíssimo
acesso e etc.

• Alessandra pondera ainda em relação a tecnologias, sobre a questão da “telemedicina” que pode
ser utilizada e, dessa forma, auxiliar em muitas frentes;
• Patrícia questiona sobre corte de recursos x autonomia dos Estados e, a resposta dada pela Sra.
Alessandra, é que as ODS têm fomentado comissões locais que podem ajudar a articular ações.
Alessandra cita que os estados do Para e Pernambuco têm comissões estaduais e municipais que
tratam ODS e que, inclusive já há esse movimento em São Paulo. Américo e Patrícia irão
providenciar aproximação e dialogo com intenção de estimular avanço nos territórios;
• Devido a retrocessos, deveremos chamar Fórum UNGASS para ativar e aquecer ODS + Sociedade
Civil.
3

Programa Mínimo de
Governo;

• Patrícia relata nomes dos que receberam e aderiram ao PMG e as dificuldades que vem
encontrando para realizar o trabalho por conta do COVID e tambem da relutância de alguns
candidatos em aderirem à pauta proposta:

Patrícia

a) Candidatos à prefeitura que receberam o PMG porem ainda não se manifestaram: BRUNO COVAS, CELSO
RUSSOMANO, JILMAR TATTO e MÁRCIO FRANÇA.

b) Candidato a prefeitura que recebeu o PMG e já se comprometeu a cumprir: GUILHERME BOULOS
• Américo e Patrícia falam sobre a necessidade de abordagem dos ODS no PMG;
4

SPTRANS /
Renovação de
Bilhetes;

• Claudio relata sobre dificuldades na renovação do beneficio;
• Insistência da SP Trans. em exigir carta detalhada e medico especifico – Não cabe esse
questionamento a Sptrans;
Caso ocorra, procurar Defensoria Publica preferencialmente.
OBS: Diretor da Sptrans já se manifestou sobre a falha e incluindo um pedido de desculpas.

Claudio

5

Assuntos Gerais

• Demanda de Médicos nos SAE;
• Estudo sobre Qtdd de médicos para o MP – foram acrescentadas ao material, queixas
formais de diversos SAE;
• MP deu 30 dias para que a Secretaria de Saúde se manifeste sobre redistribuição de
funcionários, assim como haja o preenchimento de 96 vagas conforme documento do MP;
• Questionamento sobre aumento de preenchimento de formulários as organizações
presentes e perspectiva de aumento de questionários preenchidos (anteriormente tinha
somente 86 questionários, numero ainda insuficiente para elaboração de um documento
consistente)

Informes:
Item
1

Instituição
MOPAIDS

2

GIV

3

PBMQ

4

Walter/ OAB

Informação
• IVN promoverá em 1º de Dezembro, a 3ª Caminhada Solidária Dia Internacional de Luta
contra a AIDS (excepcionalmente de forma virtual neste ano).
• Patrícia sugere levar à Comissão Municipal em 1º de Dezembro a temática de como foi esta
gestão e o que esperamos da próxima.
• Necessidade de articular Audiência Publica sobre o assunto citado com URGENCIA
• Linha Amarela procurou GIV, para que este produzisse materiais para distribuição, porem
GIV não tem como produzir os mesmos.
• Envio material de o Outubro ver de para supervisão técnica de Perus para realização de
ação no dia 17/10/2020
• Será apresentado na OAB de Sergipe o trabalho sobre “Intersexo e Sexualidade”
PRÓXIMA REUNIÃO

Data: 18/11/2020

Pauta:

Início: 15h00m

Fim: 17h00m

Local: Virtual

