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Ata da Reunião Ordinária do MOPAIDS em 22 de agosto de 2018
A reunião foi realizada no Dan Inn Hotel Planalto situado a Avenida Cásper Líbero 115, Santa Efigênia, São
Paulo/SP, com início as 14h00m.
Como acordado com os presentes na última reunião ordinária realizada em 18 de julho de 2018, para
otimizar melhor o tempo de todos (as), a reunião ordinária de agosto foi realizada no Dan Inn Hotel, sendo o
III Encontro de Conselheiros Gestores do segmento usuários no período da manhã, e após o almoço (as 14
horas) a Reunião ordinária do MOPAID, foi uma oportunidade de inserirmos nas reuniões do MOPAIDS os
participantes do Encontro, e o resultado foi muito satisfatório, além do esperado, haviam 39 participantes na
reunião (conforme lista de presença).
As pautas discutidas foram:
1. Colóquio;
2. Conferência Internacional de Amsterdã;
3. Rede de Tuberculose;
4. Manifestação;
5. Informes;

1. Colóquio;
Araújo disse que no dia 30 de agosto, o MOPAIDS realizará um Colóquio para 60 pessoas. O tema central é
Vulnerabilidades e Respostas em seus eixos temáticos: Populações Chave, Mobilização Social, Saberes e
Práticas de Atenção à Saúde.
A mesa de abertura será composta pelo Programa Municipal de DST/Aids e o Mopaids. Serão duas mesas
de discussão no período da manhã e duas mesas a tarde, os temas serão:
- “A cidade como ela é” – Participação das seis Coordenadorias Regionais de Saúde e o Programa Municipal
de DST/Aids;
- “São Paulo e a Carta de Paris na Luta Contra a Aids” – Prevenção, Assistência e UNAIDS;
- “Vulnerabilidades e Respostas (Pesquisa HSH e População LGBTI+)” – Mário Scheffer, UNIFESP –
DIAHV;
- “Impressões de Amsterdã - Conferência Internacional de Aids”;
As inscrições serão feitas pelo site do MOPAIDS e pessoalmente no 3º Encontro de conselheiros gestores.

2. Conferência Internacional de AIDS – Amsterdã;
Duas pessoas que foram para a Conferência Internacional de AIDS – Amsterdã, vieram dar seu relato sobre
suas percepções e participação na Conferência, foram a Margarete Preto (Projeto bem me quer) e o Alisson
Barreto (GIV).
Margarete participou da Conferência representando o MOPAIDS, com bolsa total financiada pelo Programa
Municipal de DST/AIDS de São Paulo e Alisson com bolsa de outros segmentos e uma ajuda de custo para
hospedagem pelo MOPAIDS..
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Margarete disse que foram seis dias de muito aprendizado de Conferência, simpósios, workshops, reuniões,
ativismo e a certeza de que é necessário “construir pontes diante dos obstáculos para uma resposta eficaz e
continuar quebrando barreiras do acesso e do preconceito”.
Particípou de várias atividades como: A Campanha I = I 2018 - Celebre, Ative e Implemente!; Seminário da
Coalition Plus; apresentação do ”Relatório LUZ 2018” do Brasil; Workshop na ONG Mainline; Reunião de
fortalecimento dos países da América Latina; Reunião de Fortalecimento dos países de Língua Portuguesa
(CPLP) e Rede de Pessoas da Língua Portuguesa (REDLAN) realizada pelo Grupo de Ativistas em
Tratamentos (GAT); Discussão Sul – Sul (Brasil e África) no Espaço da GNP – Rede Global de PVHA
realizada na Global Vilage e Global Village – Workshop” Passarela positiva para empoderamento
feminino”. Trouxe vários materiais da Conferência e disponibilizou para os presentes do Encontro a consulta
aos mesmos.

3. Rede de Tuberculose;
Veloso falou sobre o Edital para apresentação de Projetos voltados para ações de tuberculose, ele se
encerrará no dia 23/07/2018, e será aprovado até 02 Projetos no valor de R$ 40.000,00 para 12 meses de
execução. Disse que para participar da concorrência a ONG precisa ter título de Utilidade Pública Estadual,
que é um dificultador. Américo disse que pretende apresentar um projeto, porém, está aguardando retorno da
ANIMA para utilização do CNPJ deles. Cláudio vai verificar pelo GIV.
Veloso disse que apesar do valor ser baixo, seria muito importante as ONGs apresentarem propostas, porque
se isso não ocorrer não terão justificativas para aumentar esse valor no próximo ano. Veloso se
disponibilizou a ajudar a escrever o Projeto para quem estiver interessado.

4. Manifestação;
Araújo e Américo convidaram os presentes a participarem amanhã, dia 23 de agosto, da manifestação contra
a patente do “Sofosbuvir”, do laboratório Gilead; esta manifestação está sendo organizada pelo MOPAIDS e
FOAESP. Explicaram aos presentes o que é uma “quebra de patente”, e da importância de todos (as)
participarem. Disseram que será disponibilizado um ônibus para transportar os manifestantes até o
laboratório e que terá um kit lanche para os mesmos. Relataram as ideias de como acontecerá a manifestação
e convidaram a todos (as) para a oficina de cartazes que serão levados para o ato; todos (as) participarão da
oficina e confeccionaram diversos cartazes para a manifestação. Várias pessoas confirmaram presença na
manifestação.

INFORMES:


Marcelo (do É de Lei), falou sobre um GT que eles estão realizando, são reuniões mensais de
03 horas, para usuários de drogas falarem de suas experiências com os serviços de saúde; com esse
GT eles pretendem montar uma cartilha; ele disse que gostaria de contar com a participação de vários
segmentos, quanto maior diversidade melhor.
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Patrícia Perez (CTA Guaianases) informa que a Conferência Municipal de Saúde acontecerá
no início de 2019. Ela fala sobre a intenção de fazerem acontecer uma “Conferência Livre” que
antecede a Conferência Municipal, e pergunta aos coordenadores do MOPAIDS se há interesse por
parte do Movimento em estar participando. Araújo e Américo disseram que sim, é interesse do
MOPAIDS participar da Conferência Livre, e propuseram discutir na próxima reunião do
MOPAIDS.

A reunião foi encerrada às 17:00 hs.
A próxima reunião será dia 19/09/2018, às 14hs, no GIV.

Sede Administrativa: Rua João Bernardo Vieira, 387 – Jardim Paris
São Paulo - SP. CEP. 05794-310
Fone: (11) 5842-5403 - E-mail: mopaids@gmail.com

