Informes do
Movimento Social
Reunião dos Representantes da CAMS e do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
Local: Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, Brasília (DF)
Data: 12 de abril de 2013
FÓRUM PARAENSE DE ONG/AIDS E HV
Tema: participação do grupo em eventos
•
•

•

16 de março: ato contra intolerância religiosa e ato “Fora Feliciano”
23 de março: Encontro Paraense de ONG/Aids e HV (EPONG), evento
preparatório ao Encontro Regional de ONG da região Norte (ERONG/Norte),
que se realizará no período de 31 de maio a 2 de junho, em Porto Velho (RO).
As deliberações do ERONG/Norte serão apresentadas no Encontro Nacional
de ONG/Aids 2013 (ENONG), no mês de novembro, em Salvador-BA.
Durante o EPONG, foi discutido o tema central do ENONG, que será
sustentabilidade. As 10 representações do Fórum Paranaense que
participarão do ERONG já foram eleitas.

Mais informações: Amujaci Brilhante, representante do Fórum ONG/Aids na CAMS –
região Norte (amujaci@ibest.com.br)
o Data limite para postagem de documentos: 12MOVIMENTO
de março. POPULAR
Tema: Oficina para Formação de Multiplicadores na Prevenção das DST/Aids e
Hepatites Virais
Data: 22, 23 e 24 de maio de 2013
Local: João Pessoa-PB
Histórico e objetivo: promover intercâmbio de experiências e diálogo e proporcionar
aprendizado e construção coletiva entre gestores e lideranças da central de
movimentos populares dos estados do Nordeste. O eixo central da discussão será
aids, outras doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais. A ideia da oficina
também é articular a rede das centrais de movimentos populares em nove estados
do nordeste, a fim de capacitar 30 lideranças dessas localidades que possam realizar
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trabalho exitoso na área. Essa oficina está sendo viabilizada por meio de parcerias, e
não de edital.
Mais informações: Clementina Correia Pereira – (82) 8833-5079 ou
cmp-al@bol.com.br
ASTTAL
Tema: I Seminário de Travestis e Transexuais Negras da Região Nordeste
Data: 29 a 31 de maio de 2013
Local: Maceió-AL
Mais informações: asttalmaceio-al@hotmail.com
AMOTRANS-PE
Tema: X Encontro Regional Nordeste de Travestis e Transexuais
Data: 2 a 5 de maio de 2013
Local: Recife-PE
Mais informações: chopelly@hotmail.com
FÓRUM DE ONG/AIDS DE SERGIPE
Tema: I Encontro de ONG/Aids da Bahia, Alagoas e Sergipe – Equidade,
Intersetorialidade e Educação Popular em Saúde na Construção de Políticas Efetivas
para Pessoas Vivendo com HIV/Aids
Data: 31 de maio a 2 de junho de 2013
Local: Aracaju-SE
Mais informações: forumongsaidsse@gmail.com
FÓRUM DE ONG/AIDS DE SERGIPE
Tema: 3ª Blitz da Prevenção – quem ama, cuida!
Data: 06/04 (Zona Norte); 04/05 (Zona Oeste); 01/06 (Zona Sul); 06/07 (Zona Rural)
e BR's que passam pelo Município de Ilhéus
Histórico e objetivo: levar informação, de maneira prática e facilitada, à população
que não tem acesso ao mundo cibernético. Serão distribuídos materiais educativos e
insumos de prevenção, além da realização de palestras e outros meios de
intervenção para a promoção da saúde e prevenção às DST/aids e hepatites virais.
Realização: organizações não governamentais do município – Cáritas Diocesana
(instituição religiosa), Grupo Saphos (LGBT), Arcroetsulba (assistencial), NEPSI
(promoção da saúde), RNP + Ponto Focal Ilhéus (auxílio) e Federação das Associações
de Moradores de Ilhéus. A iniciativa acontece em parceria com o Programa Estadual
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de DST/Aids e Hepatites Virais do estado da Bahia e Equipe Voluntária Brasileira do
Rio Grande do Sul.
Mais informações: Marina Garlen, coordenadora do núcleo Trans do Grupo Saphos
(arcroetsulbabahia@yahoo.com.br e gruposaphos1@hotmail.com)
AREDACRE
Tema: Oficina do Projeto de Rede para Populações Consideradas Vulneráveis da
Região Norte
Data: 25 e 26 de abril de 2013
Local: Manaus-AM
Histórico e objetivo: pactuar parceria no sentido de viabilizar as ações nos estados
que foram contemplados com edital de rede do Ministério da Saúde - Departamento
de DST, Aids e Hepatites Virais, com o intuito de colaborar para a promoção e
fortalecimento do protagonismo e participação social de usuários de álcool e outras
drogas, incluindo seu entorno social, por meio da articulação em rede do campo da
Redução de Danos e das políticas públicas, visando à redução das DST/HIV/aids e
hepatites virais, entre essa população.
Realização: Associação de Redução de Danos do Acre – Aredacre, em parceria com a
Associação de Redução de Danos do Amazonas - Ardam e o Fórum Norte de Redução
de Danos.
Mais informações: prdacre@uol.com.br
FÓRUM DE ONG/AIDS DE SP
Tema: Encontro de ONG do interior de São Paulo
Data: 11 a 13 de julho de 2013
Local: Andradina-SP
Histórico e objetivo: discutir temas importantes para a sociedade civil organizada,
incluindo o fortalecimento do movimento de luta contra a aids e desdobramentos
em todas as esferas de militância.
Mais informações:
Fórum de ONG/Aids de São Paulo, forumongsp@forumaidssp.org.br ou (11) 33340704
Arnaldo Barbosa Filho, arnaldo.barbosa@sonhonosso.org.br ou (11) 96539142/98598-3012
ANAIDS
Tema: II Reunião da Anaids 2013
Data: julho de 2013
Local: Florianópolis-SC
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Histórico e objetivo: incentivar ações articuladas em nível nacional entre os
participantes; analisar, incentivar e promover campanhas de prevenção, apoio e
educação; orientar, acompanhar e denunciar violação das leis vigentes que
prejudiquem os direitos e os deveres das associações que participam ou não da
articulação, entre outras medidas de apoio ao Movimento Nacional de Luta contra
Aids.
Mais informações: Arnaldo Barbosa Filho (arnaldo.barbosa@sonhonosso.org.br) ou
(11) 9653-9142/98598-3012
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