INFORMES DO
MOVIMENTO SOCIAL
Reunião dos Representantes da CAMS e do
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
25 de janeiro de 2013
Associação dos Transplantados de Fígado do Rio Grande do Sul



Tema: 7° Jogo pela Consciência da Doação de Órgãos e Transplantes e 3ª
Campanha de Prevenção às Hepatites Virais
Data: 24 de janeiro a 24 de fevereiro de 2013, em Torres (RS)

Histórico e objetivo: foi desenvolvida uma campanha em parceria com a Rádio
Cultural FM e o apoio da Prefeitura Municipal. Esse evento faz parte do calendário
de verão do município e pretende conscientizar o grande número de veranistas (em
torno de 200 mil por final de semana) e moradores sobre a importância do tema.
Durante sua programação diária, a rádio insere spots explicativos sobre hepatites e
doação de órgãos e, aos finais de semana, acontece um programa ao vivo com
entrevistas de médicos, pacientes transplantados e portadores de hepatites virais,
visando a tirar dúvidas dos ouvintes. Também ocorrerão palestras no SESC Verão e
distribuição de materiais explicativos.
Mais informações: Jorge Kramer em astraf-rs@hotmail.com
RNP+SP


Tema: programa semanal na web

Histórico e objetivo: a RNP+SP tem um programa quinzenal na web, todas as
quartas-feiras, destinado a debates e treinamentos. Para assistir, basta acessar
www.uptv.com.br.
Mais informações: José Hélio Costalunga, em zehelio@terra.com.br

RNP+ Norte


Tema: encontros estaduais da RNP+ confirmados para o ano:
o 3ª Reunião da ANAIDS (vaga para fóruns), de 13 a 16 de março, em
Ponta Porã (MS).

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

o Reunião do Colegiado Nacional da RNP+ (vagas somente para o
colegiado), de 13 a 16 de março, em Ponta Porã (MS).
o Encontro Regional da RNP+ Norte (delegados indicados nos encontros
estaduais da RNP+), de 23 a 25 de maio, em Belém (PA).
o ERONG Norte (delegados indicados pelos fóruns), de 30 de maio a 2
de junho, em Porto Velho (RO).
o V Encontro Nacional da RNP+ Brasil (delegados indicados nos
encontros regionais da RNP+), de 23 a 27 de setembro, em Ponta Porã
(MS).
o XVII ENONG (delegados indicados nos ERONGS), em novembro, em
Salvador (BA).
Mais informações: Ana Cristina Oliveira em ana.cris.rr@hotmail.com.
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