
 

 

Ausências justificadas:  

 Presentes: constantes em lista de presença 

Pauta: 

 1 – Pré-Conferências de Saúde; 

 2 - Agenda para 2023; 

 3 - PrEP para populações em situação de vulnerabilidade. (Dr. Rico Vasconcelos); 

 4 - Carta ao Ministério da Saúde e aos Três Poderes 

Item Pauta Descrição/Problema Encaminhamentos Responsável 

1 Início da Reunião 15h30 às 
17h30 

 Eduardo Barbosa (coordenador do Mopaids) dá as Boas-Vindas aos 
participantes e pede a todos que se apresentem e também apresenta as 
pautas da reunião. 

Eduardo 

2  1ª Pré-Conferências de Saúde   Patrícia (coordenadora do Mopaids) iniciou o tema fazendo um panorama 
geral e o formato das pré-conferências e suas especificidades, passou a 
agenda e os locais que elas aconteceram, compartilhou no grupo de do 
MOAPAIDS/Reuniões a apresentação feita que fica disponível também no 
site do Mopaids 

Em seguida uma roda de perguntas, dúvida e complementações para os 
participantes:  

Iniciado pelo Veloso que indagou quais seriam os eixos que abordaríamos e 
se participaríamos. Américo sugeriu que 2 eixos seriam um número ideal 

Todos 
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para participação do MOPAIDS nas conferências. 

Retornada a palavra a Patrícia que verbalizou que o ideal é ir com um 

documento pronto para as pré-conferências e explicou que o modelo do 
plano de saúde atual serve como base para as diretrizes. 

Em seguida Eduardo propôs que seja criado um GT (grupo de trabalho) 

moderado pela Patrícia para organização na participação das pré-
conferências. Grupo este que contara com o auxílio de Americo e Veloso na 
administração do grupo e criação de metodologias para organização dos 
participantes e locais de participação. Por fim Maria Elisa se comprometeu a 
participar deste grupo e a convidar participantes do MNCP para participar 
das conferências. 

Na continuação do encontro foi lido os 4 eixos para em seguida ser feita uma 
votação sobre quais eixos deveríamos atuar. 

E ficou definido que os eixos de atuação serão os eixos 2 e 3 entre os 4 
eixos apresentados sendo eles os seguintes: 

- Eixo 2 “O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar 
vidas”. 

- Eixo 3 “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia” 

No encerramento deste tema Eduardo e Patrícia se comprometeram em 
convidar as ONG parceiras para atuarem nas pré-conferências.      

3 Agenda 2023  Eduardo iniciou a apresentação do tema em questão, explicando que o 
objetivo da agenda é o fortalecimento do movimento e buscar outros atores 
que estão na luta junto ao movimento de Aids, visando a ampliação dos 
parceiros e participação social. 

 Agenda para o primeiro semestre de 2023 

- 1° de fevereiro 10h no 4º andar da secretaria municipal de saúde - Reunião 
da comissão municipal de AIDS – Assunto contratação de médicos via OS 
para atuação nos serviços de saúde; reforçar junto ao coletivo a participação 

 



 

de maior número de pessoas 

- 15/02/2023 Reunião ordinária MOPAIDS; com a presença do DR. 
Alexandre Granjeiro e apresentação do BARONG.  

- Reunião da frente de tuberculose  

- Reunião da frente parlamentar de AIDS 

- Abril – Encontro com as coordenadorias regionais de saúde do município de 
São Paulo (Virtual se tivermos recurso presencial) 

- Maio – Colóquio com as ONG’s (organização Eduardo e Patricia) 

 Solicitar ao Matheus a agenda da Associação da Parada do Orgulho LGBT 
de São Paulo – intuito de criarmos uma sinergia entre agendas. 

 Veloso sugeriu um olhar mais atencioso as Paradas LGBTQIAP+ periféricas 
e enfatizou a importância de dialogarmos com esses organizadores 

 Marta (Barong) verbalizou estar participando de um grupo de WhatsApp com 
vários participantes a nível nacional, grupo esse criado pós atos terroristas 
que aconteceram em Brasília, o MOPAIDS através da pessoa da Marta e 
com a concordância de seus membros vai avaliar se faz sentido convidar 
pessoas desse grupo para participar das ações e reuniões. Américo 
manifestou preocupação com o conflito de interesse nos participantes desse 
grupo e acredita que o ideal seja dar um tempo e observar o caminho e 
posição política que esse grupo vai seguir para depois fazer os convites. 
Eduardo trouxe que o convite seria apenas para as organizações de São 
Paulo. E para finalizar caso os membros desejem realizar os convites Marta 
se disponibilizou a fazer uma carta de apresentação/ convite para os 
participantes do grupo de WhatsApp.   

  Sobre a busca por novos participantes para o MOPAIDS, Américo verbalizou 
se de suma importância uma participação mais ativa da ONG nas reuniões 
do MOPAIDS e conforme discutido em reunião de diretoria apresentou uma 
proposta para que cada ONG participante das reuniões do MOPAIDS possa 
apresentar se trabalho e ações nas reuniões ordinárias do MOPAIDS, 



 

proposta aceita e que iniciará em Fevereiro com a apresentação do Barong 
pela Marta e na reunião de março é a vez da Dayana apresentar o projeto 
Bem Me Quer. Americo também se comprometeu a convidar Felipe da sede 
dos Bandeirantes para participar das reuniões. 

 GT para o colóquio/ Reunião de 1° Fevereiro, será criado um grupo de 
trabalho para convidar as pessoas a participarem dessas ações moderadores 
Eduardo/ Patrícia/ Americo.   

 Ficou definido que serão criados alguns grupos de trabalho para cuidar de 
temas específicos visando a descentralização nas ações e alcance maior de 
participantes. 

- GT Eventos e atividades de rua – moderadores Lucrécia/ Monteiro/ Marta/ 
Maria Elisa/ Veloso. 

- GT de comunicação moderadores Marcel/ Talita/ Paulo Giacomini (a 
confirmar devido à ausência na reunião, mas havia se disponibilizado a 
auxiliar na organização da comunicação do MOPAIDS). 

 Para os novos participantes das reuniões do MOPAIDS estuda se a criação 
de ações que ajudem a identificar essas pessoas ou organizações para que 
possa ser evitado ações de vandalismo virtual. A primeira medida será a 
criação de uma google forms para preenchimento das pessoas ou 
instituições que desejem participar das atividades. Esse formulário também 
servirá para as organizações indicarem seus participantes. Responsáveis - 
criação Marta apoio Paulo/ Monteiro. 

4 PrEP para populações em 
situação de vulnerabilidade. 
(Dr. Rico Vasconcelos); 

 Apresentação feita por Dr. Rico Vasconcelos sobre o projeto de entrega de 
PrEP para o estado de São Paulo através de teleconsultas, Dr. Rico buscar 
levar o serviço as periferias de São Paulo e fez um pedido de apoio aos 
participantes do MOPAIDS. 

 

5 Carta ao Ministério da 
Saúde e aos Três Poderes 
 

 Foi feita apresentação de duas cartas, uma direcionada a Ministra da Saúde 
e outra em repudio aos atos terroristas que aconteceram em Brasília. 
Eduardo se disponibilizou a fazer uma terceira carta contrapondo se a 
matéria veiculada na folha de São Paulo aonde o movimento social de luta 

 



 

contra AIDS e apresentado de forma retrógrado e antidemocrática com base 
em fake news.  

 
Informes: 
 

Item  Instituição  Informação  

 Instituto Vida Nova AGENDA DE ATIVIDADES - VISI TRANS VIDA NOVA / DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANS.  
19/01 – Das 7h30 às 18h00 - Visi Trans no Sitio Recanto do Tucano – Mairiporã -SP  
(Confraternização, Pool Party e Podcast Visi Trans 40+)  
23/01 – Das 13h30 às 18h00: Visi Trans Vida Nova – “O que não se deve dizer para pessoas trans” 
com produção do Calendário Trans 2023 e organização de participação na Marcha Trans.  
24/01 – Das 14h30 às 18h00: Roda Viva Trans Vida Nova – Com transmissão ao vivo  
“O que é precisa saber antes de atender pessoas trans nos serviços públicos e privados”  
27/01 - Das 18h às 19h30 – Live Vida Nova Com Você – Pessoas Trans e travestis nas Pré-
Conferências de Saúde  
29/01 – Juntas/os/es na Marcha Trans Organização:  
Américo Nunes – Kamilla Joy - Marinatti / Nathy Kaspper e Suzy 

 

PRÓXIMA REUNIÃO 

Data: 15/02/2023 Pauta: Apresentação dos 
dados Aids e perspectivas Dr 
Alexandre Granjeiro  

Apresentação das atividades 
do BARONG 

Encaminhamentos dados da 
ultima reunião  

Início: 15h30 Fim: 17h30 Local:  virtual 

 


