
 

 

Ausências justificadas: Americo Nunes 

 Presentes: constantes em lista de presença 

Pauta:  1. Transição para o novo governo  

2. 1º de dezembro 
 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

 Início da Reunião   Eduardo Barbosa (coordenador do Mopaids) dá as Boas-Vindas aos participantes e 
pede a todos que se apresentem; 

Eduardo 

1 Transição para o novo 
governo; 

 Eduardo Barbosa (coordenador do Mopaids) inicia sua fala, abordando nomes da 
equipe de transição do governo federal (Humberto Costa, Arthur Chioro e Alexandre 
Padilha), falando sobre a importância do reordenamento do DCCI, do resgate de 
todas as informações apagadas sobre HIV/aids, sobre a necessidade de garantia e 
manutenção de insumos de medicamentos, da necessidade de implementação de 
novas tecnologias etc. 

Eduardo  

2  1º de dezembro   Necessidade de fazer um ato em 1º de dezembro como resposta da sociedade civil 
ao negacionismo. 

 Definição de que o Local para execução do ato seja na frente do Hospital Emílio 
Ribas, visto o memo ser um serviço pioneiro que hoje se encontra sucateado e com 
várias questões a ser repensadas, entre ela destaca-se a necessidade de contratação 
de mais médicos, qualificação de colaboradores, estruturação física do serviço, 

Todos 
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estabelecer comunicação com a comunidade (implantação de conselho gestor). 

 Dr. Wladimir Queiroz explana que é de conhecimento de todos questões de recursos 
humanos no Hospital Emilio Ribas. Diz ainda que houve chamamento para ingresso 
de médicos ainda esse ano, porém não há quadro de enfermagem e que haverá 
concurso para vários cargos (incluindo enfermagem), somente em janeiro/2023. Diz 
ainda ter 50 leitos a ser entregues nos próximos dias, porém sem condições de 
ocupação, devido à falta de RH. Acredita ser importante a realização do ato para que 
queixas sejam expostas para que este equipamento recupere seu protagonismo no 
atendimento a IST em geral. 

 Ale Sarkesian faz uma denúncia referente ao CTA Itaim Paulista, onde o enfermeiro 
indica abstinência sexual para paciente que procura o local para fazer testes e diz 
ainda que o local não possui técnicos habilitados para efetuar testagem. Diz ainda 
que lá estão somente informando sobre PrEP e PEP. Eduardo diz que solicitará 
esclarecimentos a SMS sobre o ocorrido, aguarda formalização da denúncia para 
dar encaminhamento. 

 
Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

1 Ariana (IVN) Fala sobre o evento de 06/12/2022 promovido pelo IVN – Concurso de Miss e Mister PVHA 

2 Xênia Stardrag  Convida para a Caminhada da Aids em 03/12/2022 as 12hs no Largo do Arouche 

3 Patrícia (Mopaids) Convida para o Seminário Mopaids e Prêmio Araújo 

   

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 21/12/2022 Pauta: a definir Início: 15h00 Fim: 16h30 Local:  virtual 

 


