INFORMES DO
MOVIMENTO SOCIAL
Reunião dos Representantes da CAMS e do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
11 de novembro de 2011
Movimento de Hepatites Virais

Histórico e Objetivo: A Associação de Transplantados de Fígado do Rio Grande do Sul
- ASTRAF, a partir do 20 de dezembro de 2011, iniciará campanha de prevenção às
hepatites virais, durante os finais de semana, nos pedágios das estradas BR290 e
RS040 que levam ao litoral norte do Rio Grande do Sul.
Durante todo mês de fevereiro de 2012, será realizada campanha de prevenção às
hepatites virais, na Praia Grande, em Torres, litoral norte, com apoio da rádio
Cultural FM e prefeitura Municipal.
Mais informações: Jorge Kramer – (51) 9917.6476/3350.6636, jlkb@bol.com.br

Movimento Popular
Histórico e Objetivo: Em Maceió, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não liberou
os recursos para a realização das atividades da PAM 2011. A Central de Movimentos
Populares - CMP/AL, por meio do setorial de negros e negras, em reunião realizada
em 20 de outubro de 2011, resolveu colocar em prática as atividades programadas
para serem realizadas em alguns acampamentos existentes em Maceió. Será
realizado o Seminário de Prevenção de DST/Aids, no mês de dezembro.
Iniciou-se em 29 de outubro as articulações nos acampamentos da Vila da Cruz,
Dandara e nos demais afiliados a CMP/AL.
Mais informações: Clementina Correia Pereira – CMP – Central de Movimentos
Populares cleo.felicidade@hotmail.com

Informes do Movimento Social
............................................................................................

Fóruns de ONG/AIDS de Alagoas
•

Tema: Curso de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos

•

Datas: 19 de novembro das 8h às 14h; dia 25 de novembro das 8h às 22h;
dia 26 de novembro de 2011

Histórico e Objetivo: O Afinidades GLSTAL estará promovendo o curso de
Elaboração de Projetos para Captação de Recursos. Trinta lideranças do movimento
de aids são o público-alvo e, para isso, foram recrutadas seis organizações da
sociedade civil que indicaram seus representantes. O financiamento dos cursos é do
Programa Estadual de DST/Aids, por meio do convênio com a Secretaria Estadual de
Saúde de Alagoas.
Mais informações: Julio Daniel e Silva Farias, telefone: (82) 9984.2462
afinidadesglstal@yahoo.com.br
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