INFORMES DO
MOVIMENTO SOCIAL
Reunião dos Representantes da CAMS e do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
30 de Agosto de 2011, Hotel Mercure
MOVIMENTO NEGRO - III Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais

•
•
•

Data: 26, 27 e 28 de outubro
Local: UFPB – João Pessoa
Tema: “Olhares diversos sobre a diferença”

Histórico e Objetivo: O III Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais é fruto do
amadurecimento da parceria acadêmica entre a Universidade Federal da Paraíba
UFPB e a Universidade Estadual da Paraíba UEPB, desde 2007, quando se organizou
a primeira edição, reunindo participantes oriundos de diversos estados do Brasil.
Após avaliações e rediscussões, tanto nas reuniões das comissões organizadoras
quanto em outros eventos da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas,
apresentamos esta terceira edição, esforço coletivo para conhecer e socializar a
produção intelectual desse campo de conhecimento, a partir da temática central:
Olhares diversos sobre a diferença.
Mais informações: www.seminariogeneroufpb.org

MOVIMENTO NEGRO – I Encontro de Lideranças Negras Rumo à 14° Conferência
Nacional de Saúde
•
•

Data: 19 a 21 de setembro
Local: São Paulo/SP

Histórico e Objetivo: mobilizar e articular militantes negras e negros, gestores e
profissionais de saúde que atuam no campo da saúde da população para um debate
qualificado, com vistas à aprovação de propostas que contemplem a população
negra na 14ª Conferência Nacional de Saúde.
Mais informações: acmun acmun@yahoo.com.br, Associação Cultural de
Mulheres Negras – ACMUN / (51) 3062.7009.

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

SUDESTE - V ERONG – Encontro Regional de ONG/AIDS
•
•
•

Data: 18, 19 e 20 de agosto – já ocorrido
Local: Volta Redonda/RJ
Tema: “Ativismo, Sustentabilidade, Desafios – Afinal, porque lutamos?”

Mais informações: Blog: erongsudeste2011.blogspot.com , Jaime Marcelo.

SUDESTE – Encontro de ONG/AIDS do Estado de São Paulo
•
•
•

Data: 28 a 30 de julho – já ocorrido
Local: Sorocaba/SP
Tema: “Sem médicos e enfermeiros não há tratamento”

Histórico e Objetivo: O Fórum de ONG/AIDS do Estado de São Paulo acionou a Frente
Parlamentar de DST/AIDS Estadual e o Conselho Estadual de Saúde, questionando a
demora no repasse de recursos para a sociedade civil. As ONGs estão há mais de
sete meses sem receber recursos e, a cada novo edital, a SES solicita novos
documentos. Não há uma normatização. Foram realizadas duas reuniões com o
Secretário Estadual da Saúde para que o mesmo regularize uma norma de envio de
documentos para que não atrase e atrapalhe o desenvolvimento das ações das
organizações não governamentais na luta contra a aids.
Mais informações: e-mail: rspinheirorp@yahoo.com.br , Rodrigo de Souza
Pinheiro.
SUDESTE – Fórum de ONG/AIDS do Estado do Rio de Janeiro

Histórico e Objetivo: Alerta sobre o fracionamento de medicamentos ARVs
(Fosamprenavir) e a falta de kits para realização de exames de Carga Viral.
Mais informações: e-mail: wamaral2007@gmail.com , William Amaral.

SUDESTE – III EEONG - Encontro Estadual de ONG/AIDS do Espírito Santo
•
•
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Data: 2 a 4 de setembro
Tema: “Juntos Somos Povo Forte”

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

Mais informações: Evandro Ferrete/ES, Representante da Região Sudeste na
CAMS.

SUDESTE – II Capacitação da Pastoral da AIDS – Regional Leste 2/ES
•
•

Data: 16 a 18 de setembro
Local: Diocese de Cachoeiro do Itapemirim/ES

Mais informações: e-mail: vandaelialves@yahoo.com.br , Vanda Eli.

SUDESTE – III Capacitação da Pastoral da AIDS – Regional Leste 2/ES
•
•

Data: 30 de setembro a 2 de outubro
Local: Arquidiocese de Vitória no Centro de Treinamento Dom João Batista,
Vitória/ES

Mais informações: e-mail: vandaelialves@yahoo.com.br , Vanda Eli.

Informes Região SUL

•
•
•
•

SES do Rio Grande do Sul, junto às regionais de saúde, coloca em prática os
planos de enfrentamento a epidemia.
ERONG Sul realizado entre os dias 18 e 20 de agosto em POA/RS com
a participação de aproximadamente 100 delegados.
Fórum do RS realiza oficina de novas tecnologias de prevenção dia 6 de
setembro em POA/RS.
Seção DST e Centro de referência em RD realizam no mês de setembro
Encontro de RD para municípios e ONG que desenvolvem ações de RD.

Mais informações: e-mail: maiquel@onggesto.org.br / (51) 9115.8745
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