Informes do
Departamento
Reunião da Comissão de Articulação
com os Movimentos Sociais – CAMS
13 de maio de 2011

Sustentabilidade, Gestão e Cooperação - SGC
Insumos estratégicos

Antirretrovirais
• Atazanavir (ATV) 300mg (Bristol)
Nº médio atual de pacientes em uso:
33.250.
Consumo médio mensal atual:
1.115.000 cápsulas.
Cobertura restabelecida a partir
de março de 2011.
• Saquinavir (SQV) 200mg
(Cristália)
Nº médio atual de pacientes em uso:
700.
Consumo médio mensal atual:
155.000 cápsulas.
Cobertura restabelecida a partir
de abril de 2011.
• Tenofovir (TDF) 300mg (Funed)
Nº médio atual de pacientes em uso:
66 mil.

Consumo médio mensal atual:
2.200.000 comprimidos.
Cobertura estimada até maio de
2011.
Entrega do primeiro lote da
Funed prevista para a semana de
9 a 13 de maio de 2011.
Estão previstas novas remessas,
inclusive no mês de maio,
para abastecer os estoques de
segurança.
Mais informações
Rogério Scapini
logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034

Insumos de prevenção
• Rede abastecida
Próxima distribuição encontra-se
em andamento.

Mais informações
Rogério Scapini
logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034
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Insumos de laboratório (HIV)
• CD4/CD8
Rede abastecida.
Laboratórios receberão kits na
semana de 9 a 13 de maio de
2011.
Próxima parcela está
programada para ser entregue
no almoxarifado do Ministério
da Saúde até o final de maio de
2011.
• Genotipagem
Rede abastecida.
Primeira remessa entregue na
semana de 2 a 6 de maio.
• Carga viral
Rede abastecida até junho de
2011.
Novo processo de aquisição em
andamento.
• Imunofluorescência do HIV-1
Rede abastecida nesta semana (9
a 13 de maio).
A entrega atrasou em uma
semana, em virtude de
adequações no controle de
qualidade. Nesse período,

nenhum estado ficou
desabastecido.
• Testes rápidos – HIV 1 e 2
- Bio-Manguinhos
Entregas ocorrendo com
normalidade.
- Rapid Check
Foi detectado problema na
solução-tampão dos lotes 101108
e 101118. Eles estão sendo
retirados dos almoxarifados pela
Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), para reposição.
Já foram trocados 1.320 kits no
almoxarifado central.
Nenhum paciente foi
prejudicado, uma vez que o
diagnóstico não é fechado com
apenas um teste.
Mais informações
- Nota Técnica nº 101/2011 (nãoconformidade no teste Rapid Check
HIV 1 e 2, lotes 101108 e 101118).
- Nota Técnica nº 125/2011 (reposição
dos testes Rapid Check).
Rogério Scapini
logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034

Insumos de laboratório (Hepatites Virais)
• A rede de Centros de Testagem
e Aconselhamento (CTA) que
utiliza os kits manuais está
abastecida.
• A rede de CTA que utiliza
os kits automatizados está
desabastecida e o novo processo
de aquisição encontra-se em fase
de finalização. Isso não implicou
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a paralisação do diagnóstico,
uma vez que o processo manual
está acontecendo normalmente.
Mais informações
Rogério Scapini
logistica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7034
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Bloqueio de recursos financeiros da vigilância
• A transferência de recursos
financeiros do Componente
de Vigilância e Promoção da
Saúde e do Bloco de Vigilância
em Saúde foi suspensa em 204
municípios brasileiros.
• O bloqueio foi realizado em dois
tipos de municípios: 1) os que
aderiram ao Pacto pela Saúde e
estão irregulares na alimentação
do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN)
ou do Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM); 2) os que não
aderiram ao Pacto pela Saúde
e estão com saldo de recursos
financeiros igual ou superior a 12
meses em conta.
• Desse total, 16 municípios estão
qualificados na Política de
Incentivo e também deixarão
de receber a 2ª parcela da
verba destinada a iniciativas na
área de aids e outras doenças
sexualmente transmissíveis. São
eles:
- Araçuaí (MG)
- Bom Jesus da Lapa (BA)
- Cachoeirinha (RS)
- Campina Grande (PB)
- Cruz Alta (RS)
- Diamantina (MG)
- Diamantino (MT)
- Porto Alegre (RS)
- Pouso Alegre (MG)
- Queimados (RJ)
- Rio das Ostras (RJ)

- São José do Rio Pardo (SP)
- Saquarema (RJ)
- Teresópolis (RJ)
- Tramandaí (RS)
- Viamão (RS)
• É importante frisar que, para os
municípios contemplados com a
Política de Incentivo, não basta
que o SINAN e o SIM estejam
atualizados apenas em relação
ao registro de notificação de
casos de aids. Para que o recurso
seja desbloqueado, é necessário
que os outros agravos do
bloco vigilância também sejam
alimentados (como é o caso da
notificação da dengue, malária,
tuberculose, hanseníase, etc.).
Também é imprescindível que
os procedimentos constantes na
Portaria nº 856 (de 20 de abril
de 2011) e na Portaria nº 919
(de 26 de abril de 2011) sejam
adotados.
• A sanção está respaldada nas
seguintes normas: Portaria nº
3.252 (de 22 de dezembro de
2009); Portaria nº 3.261 (de 23 de
dezembro de 2009) e Portaria nº
201 (de 3 de novembro de 2010).
Mais informações
Portaria nº 856, de 20 de abril de 2011
Portaria 919, de 26 de abril de 2011
Renato Girade
girade@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7015
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Direitos Humanos, Risco e Vulnerabilidade - DHRV

Plano Integrado de Enfrentamento da
Feminização da Epidemia de Aids e de outras DST
• Todos os estados já construíram
seus planos (mais informações
no site www.aids.gov.br/
feminizacao).
• Até junho, as 26 unidades
federadas e o Distrito
Federal participarão de
videoconferências para
apresentação do resultado do
monitoramento e construção de
agendas de compromisso locais.
O processo teve início no mês de
abril.
• No dia 16 de maio, Brasília
(DF) sediará reunião com
pesquisadores, sociedade civil,
parceiros externos e demais
áreas técnicas do Departamento
para a apresentação dos

resultados de pesquisa sobre
aceitabilidade e acessibilidade
do preservativo feminino. Será
divulgado também o resultado
do Monitoramento do Plano
Integrado de Enfrentamento da
Feminização de Aids e outras
DST.
Sua participação: acompanhe o
resultado do monitoramento no
seu estado. O Plano é contínuo
e os avanços dependem da
dedicação de todos.
Mais informações:
June Kraiczyk
juny.kr@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7512

DEBI (Diffusion of Effective
Behavioral Interventions)
• É um projeto em parceria com
o CDC e a Fiotec, que tem como
objetivo a criação e replicação
de modelo de intervenção
baseado em experiências
comprovadamente bemsucedidas de organizações não
governamentais que trabalham
com populações vulneráveis no
Brasil.
• Para o projeto-piloto, foram
selecionadas três ONG: o grupo
Conexão G do Rio de Janeiro/RJ,
o grupo Somos de Porto Alegre/
RS e o grupo Resistência Asa
Branca – GRAB de Fortaleza/CE.
• Os critérios de seleção foram:
capacidade técnica, estrutura
instalada e relevância do público
focado em suas ações.
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• Cada ONG irá aplicar um modelo
de intervenção. São eles: Many
men, many choices (3MV),
MPowerment e Popular Leader
Opinion (POL).
• Ambas receberam o treinamento
inicial das intervenções e
seguirão com o projeto-piloto
até setembro deste ano (2011).
• Todo o processo será monitorado
para análise da eficácia dos
modelos adotados.
Mais informações:
Oswaldo Braga
oswaldo.braga@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7091
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Aids no mundo do trabalho
Centrais Sindicais
• O Departamento de DST, Aids e
Hepatites Virais e os Programas
Estadual e Municipal de DST/
Aids de São Paulo, em parceria
com as Centrais Sindicais,
Organização Internacional do
Trabalho (OIT) e Ministério do
Trabalho, estão desenvolvendo
ações de prevenção no local de
trabalho.
• Já foi realizado, de 8 a dezembro
de 2010, o primeiro módulo
do “Curso de Formação
de Formadores”, para
multiplicadores em HIV/aids e
para integrantes das Centrais.
O intuito é capacitar agentes
de prevenção em DST/HIV/aids
para atuarem em seus locais
de trabalho, de acordo com
a Recomendação 200 da OIT.
Foram treinados 50 profissionais.

• O segundo módulo está previsto
para o mês de julho, em SantosSP. A previsão é de que sejam
capacitados aproximadamente
60 profissionais.
SEST/SENAT
• Uma parceria foi estabelecida e
um termo de cooperação será
assinado até o fim do mês com o
Ministério da Saúde.
• Serão desenvolvidas novas ações
de prevenção em DST/aids para
trabalhadores do transporte,
incluindo também as hepatites
virais.
• Dentre as ações, destacamse o teste rápido de aids e a
vacinação para hepatite B.
Mais informações:
Ellen Zita
ellen.zita@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7509

Projetos de Eventos 2011
• Resultado divulgado em dois
momentos: em março, 38
projetos selecionados, e em abril,
mais 5 projetos incluídos.
• Do total de 43 propostas, 25
foram regionais e 18 nacionais.

• O primeiro resultado e o
resultado suplementar estão
disponíveis no endereço
eletrônico: www.aids.gov.br.
Mais informações
Nelson dos Ramos Correia
nelson.correia@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7032

Ampliação da cobertura vacinal
para hepatites virais
• Estão acontecendo, nas cinco
regiões do país, reuniões para
ampliação da cobertura vacinal
da hepatite B entre adolescentes
e jovens até 29 anos. Essas
reuniões têm o objetivo de reunir
as Coordenações de DST/Aids, de
Hepatites Virais, de Imunização
e de Atenção Básica, além de
representantes dos Grupos

Gestores Estaduais do SPE, do
Grupo de Trabalho Intersetorial
do PSE e da sociedade civil, para
a elaboração de um plano de
ação com o estabelecimento de
compromissos das diversas áreas.
Mais informações
Ana Mônica
ana.monica@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7032
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Cuidado e Qualidade de Vida – CQV

Lipodistrofia
• A impressão dos materiais
gráficos (cartaz, folder para os
médicos e dicas +) está em fase
de finalização. A distribuição
acontecerá até o final do mês de
maio.
• Para a formação do grupo de
trabalho (GT) de lipodistrofia, o
Departamento aguarda indicação
de gestores representantes do
Comitê Técnico Assessor de
Gestão (COGE). A Comissão se
reunirá no dia 31 de maio, para
posteriormente agendar nova

reunião, na segunda quinzena
de junho.
• Foram credenciados dois novos
serviços para preenchimento
facial: o Serviço de Atenção
Especializada (SAE) do Guarujá
(SP) e o Hospital Geral de
Bonsucesso do Rio de Janeiro.
Mais informações
Alexsana Mello
alexsana.mello@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7017

Tratamento para transplantados – hepatite B
• Os pacientes que fizerem
transplante de fígado em
decorrência da hepatite B
terão mais três opções de
medicamentos: adefovir,
entecavir e tenofovir.
• O tratamento antiviral deve
observar as recomendações
expressas no “Protocolo Clínico
e Diretrizes Terapêuticas para
o Tratamento da Hepatite
Viral Crônica B e Coinfecções”,

de 2009, na fase pré e póstransplante, incluindo pacientes
virgens e experimentados na
terapia antiviral.
• A ampliação do tratamento foi
publicada na Nota Técnica no
140/2011.
Mais informações
Jorge Eurico
jorge.ribeiro@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7048

Consenso adulto
• Está sendo atualizado, com
previsão de publicação no
segundo semestre de 2011.
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Mais informações
Helena Bernal
helena.bernal@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7075
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Vigilância, Informação e Pesquisa – VIP

Cooperação em Comunicação
• O Departamento está discutindo
estratégias de cooperação
e troca de experiências em
comunicação social. Tanto no
âmbito regional quanto no
nacional, a ideia é descobrir
formas mais eficazes de se
fazer comunicação em saúde,
de acordo com as diferentes
realidades existentes no país.
• A iniciativa dará origem ao
Plano de Cooperação Horizontal
em Comunicação com Estados
e Municípios. O processo já foi

iniciado na forma de projetopiloto, em parceria com o
Programa Estadual de DST/Aids/
HV do Rio Grande do Norte.
• Essa proposta está alinhada com
as diretrizes do atual acordo de
cooperação Aids SUS, firmado
entre o Departamento de DST,
Aids e Hepatites Virais e o Banco
Mundial.
Mais informações:
Dario Noleto
dario@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7529

Campanha do Dia Mundial de Luta
contra as Hepatites Virais
• A campanha de mídia para
veiculação no Dia Mundial de
Luta contra as Hepatites Virais,
dia 28 de julho, está em fase
inicial de produção.
• Para isso, foi composto um grupo
de trabalho (GT de Comunicação)
que indicará a linha temática da
ação e elegerá as linhas criativas
da campanha.
• O GT de comunicação conta com
a representação de gestores,
técnicos externos e sociedade
civil, elencados a seguir:
Ana Barcellos – Blog Animando-C
Bartolomeu de Aquino – Movimento
Brasileiro de Luta contra as Hepatites
Virais - MBHV
Carlos Varaldo – Aliança Independente
dos Grupos de Apoio - AIGA

Clarice Gdalevici – Coordenadora
Estadual de Hepatites Virais do Rio de
Janeiro
Déborah Crespo – Coordenadora
Municipal de Hepatites Virais de Belém
Delvone Almeida – Sociedade Brasileira
de Hepatologia
Maria Cássia Jacinto Correa – Hospital
de Clínicas da USP e Faculdade de
Medicina do ABC
Paulo Abrão - Sociedade Brasileira de
Infectologia

• A primeira reunião do grupo
acontecerá na próxima terçafeira, 17 de maio.
Mais informações:
Mauro Siqueira
mauro.siqueira@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7018
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Cooperação Científica Brasil/França
• Em evento no Rio de Janeiro,
nos dias 04 e 5 de abril, foi
comemorada a parceria de 10
anos entre o Brasil e a França
nas áreas de HIV/aids e hepatites
virais.
• Foram apresentadas as 25
pesquisas em andamento
realizadas pelas equipes dos dois
países.
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• As pesquisas podem ser
conhecidas no site: www.aids.gov.
br, no campo notícias e mídias.
Mais informações
Cristina Possas
cpossas@aids.gov.br
Telefone: (61) 3306.7513

Informes do Movimento
Social, Redes e Fóruns
Reunião da Comissão de Articulação
com os Movimentos Sociais – CAMS
13 de maio de 2011

Movimento Homossexual

PLC 122
• A senadora Marta Suplicy (PT/
SP), para atender à premissa de
liberdade religiosa garantida
na Constituição Federal, fará
inclusão do seguinte parágrafo
no Projeto de Lei da Câmara
nº 122/06: “O disposto no
caput deste artigo não se
aplica a manifestação pacífica
de pensamento fundada na
liberdade de consciência e de

crença de que trata o inciso
sexto do artigo 5º”.
• O PCL 122 visa criminalizar
a discriminação motivada
unicamente pela orientação
sexual ou identidade de gênero
da pessoa discriminada.
Mais informações
Site oficial do PCL 122
www.plc122.com.br

II Conferência Nacional LGBT
• 15 a 18 de dezembro de 2011
• Brasília (DF)
• Tema: “Por um país livre da
pobreza e da discriminação:
promovendo a cidadania LGBT”.
• Organização: Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência
da República

Sua participação: as etapas municipais devem ocorrer de maio a
agosto. As conferências estaduais
estão previstas para o período de
agosto a novembro.
Mais informações
ramais.silveira@sdh.gov.br

I Encontro Nacional da Articulação
Brasileira de Gays – ARTGAY
• 11 a 14 de agosto de 2011
• Natal (RN)
Sua participação: podem-se inscrever representantes de organiza-

ções não governamentais gays de
todo o Brasil.
Mais informações
articulaçãobrasileiradegays@yahoo.
com.br
www.artgays.blogspot.com
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IV Congresso da Associação Brasileira de
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais
(ABGLT)
• 29 de outubro a 1º de novembro
de 2011
• Belo Horizonte (MG)

Mais informações
Karl Magno ou Soraya Menezes
karlmagno@gmail.com
sorayaandreamenezes@gmail.com

Disque 100 LGBT
• Atendendo à solicitação do
movimento social, a Secretaria
de Direitos Humanos da
Presidência da República ampliou
o atendimento do Disque 100.
• O serviço telefônico é gratuito e
agora também recebe denúncias
de preconceito, discriminação
e violência contra o público
LGBT (lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais). Até o
final do ano passado, a iniciativa

era destinada exclusivamente
a relatos envolvendo crianças e
adolescentes.
Sua participação: se você é gay e
sofre algum tipo de discriminação, denuncie. A disseminação do
serviço nas suas redes de contato
também é importante para combater atitudes preconceituosas.
Mais informações
www.disque100.gov.br

Assassinatos LGBT no Brasil
• O Grupo Gay da Bahia (GGB)
divulgou o Relatório Anual de
Assassinato de Homossexuais de
2010. Foram documentados 260
assassinatos de gays, travestis e
lésbicas no Brasil no ano passado,
62 a mais que em 2009.
• Em cinco anos, houve aumento
de 113% no número de
assassinatos homofóbicos.
• O Brasil confirma sua posição de
campeão mundial de assassinatos
de homossexuais. Nos Estados
Unidos, com 100 milhões a mais
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de habitantes, foram registradas
14 mortes de travestis em 2010,
enquanto no Brasil ocorreram
110 desses homicídios.
• O maior número de registros de
homicídios de homossexuais em
2010, por estado, foi na Bahia
(29), seguida de Alagoas (24), Rio
de Janeiro e São Paulo (23 cada).
Mais informações
Grupo Gay da Bahia
www.ggb.org.br
Telefone: (71) 3328.3782
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Movimento de Travestis, Transexuais e Transgêneros

VIII Encontro Regional de Travestis
e Transexuais da Região Nordeste
• 12 a 14 de agosto de 2011
• Natal (RN)

Mais informações
Associação Atrevida (RN)
Jacqueline Brazil
atrevidarn_2008@yahoo.com.br

XVIII Encontro Nacional de
Travestis e Transexuais (Entlaids)
• Outubro de 2011
• Recife (PE)

Mais informações
Associação Amostrans
Chopelly
chopelly@hotmail.com

Movimento de Mulheres

Projeto Vozes Positivas
• O evento aconteceu no dia 15
de março, no Rio de Janeiro.
Também foram realizadas
oficinas de Incidência Política
para o Enfrentamento do HIV,
da Aids e da Tuberculose para
mulheres vivendo com HIV, nos
dias 17 de dezembro de 2010, 10
de fevereiro e 15 de março de
2011, também no Rio de Janeiro.

• As oficinas contribuíram para a
melhoria da qualidade de vida
de mulheres vivendo com HIV, a
luta pelos seus direitos em nível
municipal, estadual e federal e
ampliar o acesso a informação
no combate a coinfecção do HIV,
Aids e Tuberculose.

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres
• Realizado no dia 3 de maio, em
Canoas (RS).
• O Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres foi lançado
em agosto de 2007 pelo
Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, como parte da Agenda
Social do Governo Federal.

• É um acordo federativo entre
o governo federal, os governos
dos estados e dos municípios
brasileiros para o planejamento
de ações que visem à
consolidação da Política Nacional
de Enfrentamento à Violência
contra as Mulheres, por meio
da implementação de políticas
públicas integradas em todo o
território nacional.
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Política Nacional de Saúde Integral
de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais
• No dia 3 de maio, foi realizada
reunião para implementaçãopiloto do contexto dos serviços

de saúde pública do Distrito
Federal.

Elas nelas
• O movimento de mulheres
realizou, no dia 7 de maio,
a oficina “Elas nelas”, com o
objetivo de promover o debate
sobre as relações sexuais ou
amorosas entre mulheres,
visando exercitar o diálogo das
intimidades e a desconstrução
de tabus e mitos. Outro foco

da oficina foi o estímulo ao
conhecimento e ao cuidado
quanto à prevenção da aids e
outras doenças sexualmente
transmissíveis entre mulheres.
Mais informações
Rede Feminista de Saúde
Telefone: (51) 3212.4998/ 8100.3878

Movimento de DST/aids

Frente Parlamentar Nacional
em HIV/aids e outras DST
• No dia 3 de maio foi relançada
a Frente Parlamentar Nacional
em HIV/Aids e outras DST. A
Frente tem por missão reduzir
a incidência do HIV/aids, a
vulnerabilidade da população
brasileira a esses agravos e o
estigma e discriminação em
relação às PVHA. A inclusão
social e a melhoria da qualidade
de vida também estão entre os
objetivos a serem alcançados.
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• Ao todo, 192 parlamentares
aderiram à iniciativa. Eles levarão
adiante o trabalho desenvolvido
pelo Congresso Nacional desde
2001. O novo presidente da
Frente Parlamentar é o deputado
Chico D’Ângelo (PT/RJ), e seu
vice-presidente o senador Paulo
Paim (PT-RS).
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ERONG 2011
• Norte - 26 a 28 de maio - Boa Vista
(RR)

• Nordeste - 12 a 15 de junho - Aracaju
(SE)

• Centro-Oeste - 6 a 8 de julho Goiânia (GO)

• Sudeste - 18 a 20 de agosto - Volta
Redonda (RJ)

Mais informações
Região Norte
Sebastião Lima Diniz Neto
erong@bol.com.br
Telefone: (95) 9162.9943/9142.4172
Região Sul
Rubens Raffo
forumongaidsrs@gmail.com

• Sul - 2ª quinzena de agosto (data a
definir) - Porto Alegre (RS)

Fórum do Estado de São Paulo
• 13 de maio
Lançamento da revista
“Cidadania em Destaque”,
publicação que trará ações
realizadas em 2010 pelo Fórum e
suas associadas.
• 31 de maio
Relançamento da Frente
Parlamentar em DST/Aids do
Estado de São Paulo.

• 9 de junho
Lançamento nacional do livro
“Para uma nova forma de fazer
Ativismo!”, do Projeto Rede de
Proteção Humana – Brasil, do
Estado de São Paulo.
• 16 e 17 de junho
Reunião da Articulação Nacional,
em Brasília.
Mais informações
Rodrigo Pinheiro
forumongsp@forumaidssp.org.br
Telefone: (11) 3334.0704/9953.1101

Fórum do Estado do Espírito Santo
• Tomou posse a nova diretoria do
Fórum estadual, que, no biênio
2011/2012, será presidido por
Vanda Eli.
• 8 a 10 de Junho
Encontro Cachoeirense da RNP+,
no município de Cachoeiro de
Itapemirim.

• 29 de Junho a 1º de Julho
VII Encontro Regional da RNP+,
em Vitória.
• 29 a 31 de Julho
Capacitação da Pastoral da Aids
– Regional Leste 2, na cidade de
Vitória.
Mais informações
evandroferrete@uol.com.br
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Movimento de Redução de Danos

Oficina de capacitação
em redução de danos
• Rio Branco (AC) sediou, nos
meses de janeiro e março de
2011, oficinas de capacitação
em Redução de Danos no

Trabalho Preventivo de Campo. A
iniciativa foi do Fórum Norte de
Redução de Danos, Aredacre e
Aborda.

Oficina de Acolhimento na Ótica de
Redução de Danos para Profissionais
de Saúde e Movimentos Sociais
• O evento foi realizado na
cidade de Ananindeua (PA), de
18 a 20 de abril, e contou com
a participação de técnicos da
Aredacre (AC), Fórum Norte de

Redução de Danos e Aborda.
Durante a oficina, foi iniciada a
construção do Plano Municipal
de RD do Município.

Seminário Estadual sobre Redução
de Danos como Política de Cuidado
• Promovido pelo estado de Goiás,
em parceria com a Rede Goiana
de Redução de Danos e Direitos
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Humanos (Regord) e a Aborda,
o seminário aconteceu no dia 25
de abril.

