
 

 

Ausências justificadas: Renato Monteiro, Elvis Stronger e Americo Nunes 

 Presentes: constantes em lista de presença 

Pauta:  1. Eleições; 

2. Programação do Seminário Mopaids; 

3. Programação Prêmio Araújo; 
 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião   Eduardo dá as Boas-Vindas aos participantes, faz as devidas apresentações e 
reforça a importância do TODO constituindo o MOPAIDS; 

Eduardo 

1 Eleições;  Eduardo Barbosa (coordenador do Mopaids), inicia sua fala, abordando questões 
de restrições orçamentárias. Fala que nossa Democracia está diante de uma 
grande ameaça devido aos discursos de ódio e mentira que vem sendo 
propagados. Cita vídeos que vem sendo circulados, das perdas constantes, por 
exemplo: insumos, nas políticas, nas redes em geral, na não participação social – 
CAMS (Comissão de Articulação com os Movimentos Sociais) e CNAIDS (Comissão 
Nacional de IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais) que já nem existem mais, e 
diz que é tempo de mostrarmos nossas caras e ir para rua.  

 Diz que o Manifesto já está construído em conjunto com outras instituições e já 
deverá ser publicizado. 

 Patrícia Perez (coordenadora do Mopaids), aborda sobre o posicionamento do 
atual governo, dos cortes orçamentários, da sorofobia, da necessidade de 
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posicionamento do MOPAIDS como fonte de esperança e de oportunidade de 
vida. 

 Jorge Beloqui (GIV), diz que acha importante AGORA, visto que se o governo faz 
esse tipo de coisa agora (cortes), imagine o que acontecerá na continuidade deste 
governo? É fácil ficar em casa, distante das pessoas que participam pois isso dá 
somente uma perspectiva parcial do que realmente acontece.  

Por exemplo: Farmácia Popular – Diabetes, Hipertensão e Asma: Uma 
enormidade de pessoas será afetada. 

O que o governo fará em relação a questões de prevenção? TARV? Sugere que 
grupos gays participem de mobilizações por conta de cortes na PREP. 

 Walter Mastelaro (Ativista Individual), diz que estamos em uma batalha e 
estamos perdendo pois não conseguimos mobilizar pessoas para integrar o 
movimento. Diz ainda que muito da história está se perdendo.  

Relata dificuldade no acesso a medicamentos já acontecendo nesse ano e que, 
depois de todo “circo armado por esse governo durante a pandemia de covid”, 
tudo o que vier de fala do mesmo não pode ser levado, 

O ativista diz que precisamos nos manifestar visto a Frente Ampla que 
almejávamos (Alkimin, LULA, Fernando Henrique, Serra e afins), foi 
implementada e essa é a única possibilidade para realização de algo frente a esse 
governo. 

 Patrícia lembra do risco que o Estado de SP corre com a eleição de Tarcísio, com a 
negação do uso de câmeras de vídeo das vestes da GCM pelo prefeito Ricardo 
Nunes (lembrando que atual prefeito apoia o governo Bolsonaro); 

 Margarete Preto (Barong), relata que esteve no hospital Emilio Ribas e que a 
situação por lá está bastante complicada visto o pronto socorro estar sendo 
terceirizado; 

 Jorge ressalta que antes de uso de TARV tríplice, houve muitas mortes e não 



 

podemos nos esquecer que interessados da terceirização não querem o SUS e é 
isso que estamos enfrentando. O Brasil é um dos países campeões em 
desigualdades, inclusive em setores como a Educação. Outras capitais também se 
mobilizarão. 

 Jose Carlos Veloso (Rede Paulista TB) se mostra empolgado em voltar para a rua e 
mostrar o que está acontecendo, porém diz que não podemos ser ingênuos e 
devemos ser contundentes e temos que acionar o Conselho Nacional de Saúde e 
o Ministério Público. 

 Eduardo Barbosa propõe ações nos SAE: conversar com a comunidade falando 
sobre os riscos do que estamos vivendo já a partir do dia 24/10/2022. 

2 e 3 Programação do Seminário 
Mopaids + Programação 
Prêmio Araújo; 

 

 Eduardo Barbosa comunica que pediu aditivo temporal do Projeto do Mopaids 
até 31/01/2023. 
Colocou em pauta a possibilidade do Seminário e o Prêmio Araújo serem 
realizados em 25/11/2022 e a plenária aceitou a data. 

 Patrícia comunica que a Câmara Municipal colocou a próxima reunião da Frente 
Parlamentar na data de 31/10/2022 às 10h00. Diz ainda que contará com a 
presença da SMADS, Coordenadoria de Hepatites, SMS e os devidos convites 
serão enviados. 

 Eduardo comunica que os 1000 exemplares do Boletim MOPAIDS estarão prontos 
e disponíveis em breve. 

Eduardo e Patrícia 

 

 

 

 

 
Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1 Ariana (IVN) Novos boletins do Instituto Vida Nova já estão sendo distribuídos. 

2 Eduardo (Mopaids) Aberto inscrições para 20º Vivendo. 

3 Patrícia (Mopaids) 17ª Conferência Nacional de Saúde, já está iniciando as Conferências Livres e SP já está realizando as 
mesmas nos municípios. 

4 Walter (Ativista Independente) Adverte que se não nos fizermos presentes na Comissão de Saúde no Conselho Municipal, não mais 



 

 participaremos do mesmo 

 
 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 16/11/2022 Pauta: a definir Início: 15h00 Fim: 16h30 Local:  virtual 

 


