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Apresentação
Este relatório destina-se a apresentar principais atividades e resultados da ABIA em 2013 e o ano de 2014. Em 2013, momento em
que o planejamento de reestruturação e também a reorganização para
fins de fortalecimento e sustentabilidade realizados em 2011/2012
se concretizaram, várias atividades foram elaboradas e desenvolvidas
pela equipe, organizações parceiras e apoiadoras.
Observa-se o redirecionamento da incidência da ABIA por meio
de um Observatório Nacional de Políticas de AIDS capaz de produzir e
catalisar diferentes opiniões, estudos, mobilizações frente à epidemia
de HIV e AIDS. Uma estratégia que retoma o modus operandi em
que a ABIA foi criada, consolida a produção de conhecimento e, ao
mesmo tempo, investe em projetos demonstrativos capazes de gerar
novos debates no campo da prevenção, da assistência e dos direitos
humanos no Brasil. Além da perspectiva nacional, a ABIA também
assumirá o monitoramento global das políticas de AIDS desenvolvidas
no mundo por meio do Observatório Global de Políticas de AIDS, com
perfil internacional como abordaremos adiante.

Richard Parker

5
3

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

1
ABIA:
Por uma nova arquitetura...
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Fundada em 1987 pelo sociólogo Betinho, a ABIA atua na luta
contra a epidemia do HIV e da AIDS no Brasil por meio de ações de
prevenção, pesquisa, conscientização e mobilização social na defesa
dos direitos civis de pessoas que vivem com HIV e AIDS, e na produção e disseminação de informações e conhecimentos relacionados
à epidemia de AIDS, à saúde sexual e reprodutiva e aos direitos das
pessoas vivendo com HIV e AIDS.
O monitoramento de políticas públicas de saúde, educação e
assistência social, bem como a defesa dos direitos sexuais e a prevenção, o tratamento e a assistência em HIV e AIDS são o foco do
trabalho realizado pela ABIA. Com uma postura propositiva e reivindicadora, sempre estimulando o debate entre os mais variados setores
da sociedade – de pesquisadores das ciências sociais e médicas, a
ativistas e representantes dos programas governamentais de enfrentamento à epidemia – a ABIA tem ajudado a quebrar silêncios, promover o diálogo e a encontrar respostas multisetoriais e integradoras.
Durante sua trajetória, a instituição se tornou uma referência nacional e internacional no cenário da prevenção ao HIV e na promoção
do tratamento da AIDS, consolidando-se como uma fonte divulgadora
de informações na área, sempre com um olhar crítico e permanente
no acesso ao tratamento da AIDS como direito fundamental. A atuação
da ABIA contribuiu para que a luta pela cidadania plena das pessoas
vivendo com HIV e AIDS passasse a integrar o trabalho voltado para
a promoção dos direitos sexuais e reprodutivos, e contra a discriminação e exclusão social que têm sido associadas à vulnerabilidade e
à infecção pelo HIV.
Recentemente, a ABIA repactuou a sua missão e visão para fundamentar a elaboração e desenvolvimento de suas ações do ponto
de vista interno e externo.

Missão
Atuar no enfrentamento da
epidemia do HIV e da AIDS
a partir da perspectiva dos
direitos humanos, com base nos
princípios da solidariedade, da
justiça social e da democracia.

Visão
Ser um Observatório crítico
das determinantes sociais da
epidemia do HIV e da AIDS e das
respostas políticas e mobilizações
coletivas no contexto nacional e
internacional.

Os objetivos da ABIA são:
•

Influenciar políticas públicas no campo do HIV e AIDS, da promoção social e da defesa dos direitos com ênfase especial no
público jovem;

•

Disseminar informações atualizadas sobre a evolução da epidemia do HIV e da AIDS e suas implicações sociais, garantindo
que estejam disponíveis e que sejam utilizadas pelo público
interessado (profissionais de saúde, pessoas vivendo com HIV
e AIDS, lideranças comunitárias, pesquisadores, ONGs e poder
público);

•

Ampliar o acesso à informação sobre prevenção, direitos sociais
e tratamento de HIV e AIDS para as diversas camadas da população.
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Revisitando o caminho

8

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

Em 2013, a epidemia de HIV e AIDS prosseguiu com demandas que exigiam atenção e vigor na intervenção por parte dos governos nacionais e da sociedade civil no mundo e, no caso do projeto
em específico, no Brasil. Uma das lições aprendidas em 27 anos de
atuação da ABIA e do movimento social brasileiro é que a resposta
social impacta diretamente a construção de respostas governamentais eficientes e efetivas, e contribui na consolidação de políticas
públicas capazes de dialogar diretamente com os direitos sociais e
humanos.
Neste sentido, considerando a importância de uma participação
vigorosa e consistente da sociedade civil brasileira, a ABIA - Associação
Brasileira Interdisciplinar de AIDS apresenta para o triênio (2013 –
2016) os projetos intitulados: Observatório Nacional de Políticas em
HIV e AIDS (ONPA) e o Observatório Global de Políticas de AIDS
(GAPW, sigla em inglês para Global AIDS Policy Watch).
Resultado de contínuas discussões de equipe e do Conselho
de Curadores e da Diretoria em 2012, o ano de 2013 se apresentou
como um ano de concretização da reestrutura institucional. A ABIA retomou mais fortemente seu formato original (de criação) voltado para
convergir um conhecimento interdisciplinar sobre a AIDS no Brasil.
O formato de organização de ações por meio dos Observatórios de Políticas de HIV e AIDS, numa dimensão nacional e internacional, mostrou-se um caminho possível e necessário. Sendo assim,
a ABIA concebeu nova arquitetura e buscou recursos em parceiros
estratégicos para poder operacionalizá-la. O projeto conta estruturalmente com o apoio de PÃO PARA O MUNDO, em nível nacional, e
com o apoio de HIVOS, em nível internacional. Tais apoios estruturais
não são exclusivos e, pelo contrário, catalisam os demais projetos e
parceiros institucionais que compõem nossa atual estrutura financeira,
técnica e política.
Os Observatórios (nacional e internacional) que passam a ser
geridos pela ABIA operam por meio de linhas de atuação diversificadas que tem como eixo estrutural e transversal, a epidemia de HIV e
AIDS.
Plataforma Virtual
Com o propósito de aglutinar uma resposta social capaz de incidir diretamente na construção de políticas públicas eficientes e efetivas no combate à epidemia do HIV e da AIDS no Brasil e no mundo, a
ABIA migra para duas novas plataformas virtuais nos formatos Observatórios. O propósito é disponibilizar uma arquitetura ágil voltada para
o monitoramento e pressão por respostas governamentais alinhadas
aos direitos sociais e humanos no acesso e efetivação do direito à
saúde.
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As novas plataformas estarão em diálogo com os recursos
oferecidos pelas novas tecnologias da informação, capazes de corresponder às ações estratégicas da ABIA a nível nacional e internacional, e dos movimentos sociais para uma ação de advocacy virtual
e eficiente. Com isso, as ações da ABIA passam a integrar o ONPA,
no âmbito das políticas brasileiras, e o GAPW, no âmbito das políticas
globais.
As ações do ONPA, por exemplo, serão visibilizadas no portal
por meio de:
1)

produção e disseminação do conhecimento sobre a epidemia
HIV e AIDS,

2)

incidência política sobre os problemas e desafios frente à epidemia no país e

3)

análises sobre os impactos das ações no combate à epidemia
no mundo.

Ainda sobre o ONPA, a ABIA também irá oferecer recursos para
a participação social na construção ativa de conhecimentos, não só
como canal de disseminação e debate. Desta forma, pretende seguir
impactando e contribuindo com no contexto nacional e internacional.
Os conteúdos trabalhados e disseminados por meio dos Observatórios já estão sendo elaborados por uma equipe comprometida em
refletir aspectos centrais sobre o tema HIV e AIDS a partir da produção
do conhecimento gerado pela própria sociedade civil, assim como
dados existentes e disponibilizados pelos governos e pesquisadores.
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A comunicação é uma ferramenta estratégica na estruturação
das ações e visibilização dos conteúdos por meio da acessibilidade, da
transparência de dados e da alta capacidade de aglutinação dos atores
sociais estratégicos (mídia, especialistas, autoridades e a sociedade
civil organizada) nos temas de combate à epidemia. Neste sentido,
seguirão sendo promovidos encontros presenciais com públicos específicos para avaliação e monitoramento sobre avanços e retrocessos
das políticas.
Cada conteúdo tem sido produzido numa linguagem simples,
objetiva e acessível com o objetivo de ampliar o alcance das ações de
monitoramento, análise de dados e incidência das ações de participação social nas políticas de enfrentamento ao HIV e AIDS.
Em linhas gerais, portanto, em 2013/2014 a ABIA, por meio
de ações articuladas frente às Políticas em HIV e AIDS, se manteve
alinhada ao seu propósito de mobilizar a sociedade para enfrentar a
epidemia de HIV e AIDS e para lutar por acesso ao tratamento e à
assistência e na defesa dos direitos humanos das pessoas que vivem
com HIV e AIDS. Vejamos a seguir como os Observatórios Nacional e
Global estão sendo estruturados.
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Observatório Nacional
de Políticas de HIV e AIDS
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O Observatório Nacional de Políticas de HIV e AIDS (ONPA)
adotará uma postura ativa na produção de conhecimento, disseminação e incidência política sobre os problemas e desafios frente à
epidemia de HIV e AIDS no Brasil a partir de análises aprofundadas e
complementares entre si. Buscará também gerar conexões e atuar em
consonância com a conjuntura internacional, visão fundamental para
uma análise mais qualificada e prospectiva.
O Observatório é composto por um conjunto de produções
analíticas versando sobre temas estratégicos da política de enfrentamento ao HIV e à AIDS no Brasil priorizando três componentes temáticos: 1. Financiamento da resposta ao HIV e AIDS: fontes, mecanismos,
desequilíbrios e obstáculos; 2. Serviços de saúde, acesso e qualidade:
o caso do Rio de Janeiro; 3. Direitos, sexualidade e AIDS. Um conjunto
de atividades estratégicas são articuladas em uma Plataforma virtual
para garantir a comunicação, disseminação e incidência política dos
três componentes.
As análises nacionais serão aprofundadas a partir de dois elementos-chave: a visão do governo e da sociedade civil de modo contrastante e/ou complementar. Por fim, serão também consideradas,
sempre que possível, as análises produzidas a partir do contexto internacional pela ABIA, visando a identificação de impactos das políticas internacionais em relação à epidemia de HIV e AIDS no Brasil. O
Observatório Nacional refletirá aspectos centrais a partir da produção
do conhecimento gerado pela própria sociedade civil, assim como de
dados existentes e disponibilizados pelos governos e pesquisadores.
As reflexões e debates resultantes dos diferentes estudos e análises,
somada à consolidação de dados epidemiológicos e sociais, quantitativos e qualitativos, e sua disseminação ágil e capilarizada, comporão um conjunto de subsídios que fortalecerão a atuação ativa do
movimento social organizado na direção de políticas públicas efetivas
no marco do enfrentamento as vulnerabilidades e da promoção dos
direitos humanos.
A metodologia de produção de informações a partir dos dados
secundários (já existentes) em bases de dados e estudos científicos
em conjunto com dados produzidos em parceria direta com grupos
sociais afetados e diretamente envolvidos, valorizando a percepção e
opinião como uma forma de conhecimento a ser priorizado na formulação e monitoramento de políticas públicas contribuirá diretamente
para a construção de um conhecimento integrado sobre cada um dos
temas abordados. Trata-se de um desafio metodológico incluir diferentes vozes na produção do conhecimento sobre a epidemia de HIV
e AIDS a ser diretamente enfrentado no âmbito deste projeto com
características inovadoras e promotoras de bons resultados.
Como parte das atividades do Observatório, conforme mencionado acima, a comunicação e disseminação das informações pro-
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duzidas terão um papel estratégico. Garantiremos visibilidade às produções analíticas, facilitando o acesso ao movimento social de AIDS,
por meio de encontros presenciais, e a disseminação de informações
nos veículos de comunicação, incluindo a Internet.
3.1. EIXOS DE ATUAÇÃO DO ONPA
A seguir, listaremos os principais eixos de atuação do Observatório, fazendo uma breve introdução de cada campo de atuação.
Também descreveremos algumas de suas principais atividades. Ao
final desse relatório, na área “ABIA em Atuação”, é possível encontrar
as demais atividades produzidas por cada área, incluindo os links de
suas publicações.
3.1.1. Assistência à Saúde no Rio de Janeiro: um estudo
de caso
Este eixo foi estruturado a partir do contexto do Estado do Rio
de Janeiro, mas a metodologia deverá ser ampliada para outros estados. A ABIA está sediada no Rio de Janeiro, estado com taxas de
mortalidade por AIDS de 8,9/100.000 hab e no município do Rio de
Janeiro chegando a 12,95/100.000 hab, acima da taxa nacional que
é de 5,6/100.000 hab. A proposta deste eixo no Observatório nasceu,
portanto, neste cenário e como tal, busca desenvolver uma pesquisa
participativa que traga elementos vivenciais para evidenciar os dados
epidemiológicos e subsidiar debates mais qualificados.
O estudo participativo realizado em 2013 aponta que a
qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da atenção
ao HIV e à AIDS tem se mostrado insuficiente e insatisfatória. O Rio
de Janeiro aumentou as deficiências ao acesso e à assistência à
saúde e apresentou escassez de profissionais, declínio no número
de leitos disponíveis para AIDS, instabilidades no fluxo de acesso a
medicamentos, testes e insumos de prevenção, bem como houve
deficiências no âmbito da vigilância epidemiológica. Há também uma
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mudança no eixo das campanhas do Ministério da Saúde, que enfraquece os programas de prevenção específicos e aponta para uma pior
condição de cuidados de saúde e programas de prevenção.
Como estratégia inicial de produção ativa de dados, seis jovens
da Rede de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e AIDS do Rio de
Janeiro (REAJVCHA-RJ) foram selecionados/as para integrar o projeto,
realizado em parceria entre a ABIA e o CEDAPS, sob o título Observatório
de Assistência e Direitos Sociais em HIVAIDS e Co-infecções do Rio de
Janeiro: base de dados para o monitoramento e incidência política.
Os dados levantados, embora não possam ser generalizados
a todas as unidades de saúde do município Rio de Janeiro, permitiu
evidenciar algumas das vivências das PVHA e servem de ponto de
partida para novos estudos:
A. Desproporcionalidade entre o número de pacientes e médicos. Em
uma das unidades de saúde pesquisada há quatro infectologistas, enquanto
todas as outras contavam apenas com um infectologista.
B. O tratamento para síndrome de lipodistrofia não existe. Em mais de
uma unidade observou-se que o único lugar em que se realizava o preenchimento facial no município: o Hospital Geral de Bonsucesso, uma unidade
federal. No entanto, este hospital, há algum tempo, não realiza procedimentos. A profilaxia pós-exposição, também presente nas cartilhas e consensos,
só foi encontrada em duas das unidades pesquisadas.
C. A dispensação de medicamentos antirretrovirais pareceu satisfatória
em todas as unidades. Entretanto, em todas foi informada a recorrente falta
de algum tipo de medicamento não-antirretroviral, como para profilaxia das
doenças oportunistas e/ou insumo.

Os resultados desta ação podem
ser melhor acompanhados
no boletim Observatório de
Assistência e Direitos Sociais em
HIV e AIDS e Co-infecções do Rio
de Janeiro: base de dados para
o monitoramento e incidência
política, disponível no link
MootiroMaps:
http://abiaids.org.br/?p=2620

D. Um dado extremamente alarmante foi identificar que, contrariando
as recomendações para o acompanhamento a pessoas vivendo com HIV e
AIDS, os exames de CD4 e CV, principais instrumentos no acompanhamento
da infecção, são realizados apenas uma vez por ano. Além da demasiada demora na realização dos exames laboratoriais, os/as pacientes só conseguem
marcar o retorno ao médico depois que possuem o resultado em mãos, o
que não costuma demorar menos do que sete ou oito meses para acontecer.
E. Indo contra a corrente das campanhas do governo federal, não
foram encontradas camisinhas nos postos analisados. Em outra unidade de
saúde visitada era necessário apresentar receita médica para solicitar uma
cartela de camisinhas, sendo disponibilizada apenas a pacientes soropositivos.
Esta linha segue produzindo dados primários e analisando os
secundários. Tem sido possível propor e discutir limites da politica de
AIDS no estado do Rio de Janeiro através do Fórum de ONG/AIDS. A
ABIA participou em 2013 do ENONG – Encontro Nacional de ONG/
AIDS, que ocorreu na cidade de Salvador/BAHIA.
Visando produzir dados primários, a ABIA tem recebido uma
série de denúncias de pessoas vivendo com HIV e AIDS, acerca dos
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serviços de para pessoas com HIV. Além dessas denúncias foram
feitas entrevistas com profissionais de saúde para coletar maiores informações sobre o funcionamento dos serviços. As entrevistas e as
denúncias encontram-se em processo de transcrição para posterior
sistematização.
Amplos são os depoimentos de PVHA que relatam o fato de
serem referenciados obrigatoriamente para UBS que lhes “correspendem”, segundo o local de residencia. Sobre esses episódios, a ABIA
tem feito intervenções públicas denuncando-os e também divulgando
o protocolo que garante o direito de escolha da pessoa em relação
ao seu local de tratamento, para introdução do atendimento ao HIV e
AIDS na rede primária de Saúde do Município do Rio de Janeiro na
integra. Estas denúncias ocorrem, principalmente, por meio do Fórum
de ONG/AIDS do Rio de Janeiro.
3.1.2. Juventudes, Direitos e Protagonismo
Este tema foi estruturado no eixo Direitos, Sexualidade e AIDS
do ONPA a partir da experiência da ABIA no tema sobre diversidade
sexual, com foco no público jovem e gay. Desde 1993 a ABIA desenvolve projetos específicos para este público. Mais recentemente, a
realização de trabalhos a partir do eixo Juventude é uma ação estratégia na ABIA e para tal, o projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos
entre Jovens apoiado pela MAC AIDS Fund foi elaborado e executado
em 2013/2014.
A ABIA realizou o 1º Encontro da Diversidade Sexual, Saúde
e Direitos entre Jovens do Estado do Rio de Janeiro, no dia 19 de
março de 2014, que reuniu os jovens que já participavam do projeto e outros jovens e pessoas que já atuavam com essa temática
em suas cidades e municípios, em seus espaços de trabalho e
ativismo.
O projeto contou também com o debate de filmes acerca dessa temática, com a exibição de “Basta Um Dia” na sede da ABIA, no
dia 06/06/2014, seguido de reflexão coletiva com a participação de
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militantes de direitos humanos, acadêmicos, e membros da comunidade LGBTs. O documentário, uma das ações positivas do projeto
Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, aborda a vida de
travestis e homossexuais da Baixada Fluminense que, entre a coragem
e o medo, tentam, muitas vezes sem sucesso, sobreviver à dura realidade de violência impostas ao seu cotidiano.
3.1.3. Direitos e Sexualidade
Outro tema estruturado dentro do eixo Direitos, Sexualidade e
AIDS do ONPA foi Direitos e Sexualidade. O assunto também possui
um contexto bastante preocupante no Brasil. As políticas de HIV e
AIDS têm apresentado grandes obstáculos no âmbito de uma resposta pautada pelos direitos humanos dos grupos populacionais que
estão inseridos em contextos de maior vulnerabilidade e sujeitos a
condições de maior estigma e discriminação. Isso limita o acesso à
prevenção e ao tratamento devido aos padrões de desigualdade na
distribuição e qualidade dos serviços públicos de saúde, de modo que
a moldura de direitos humanos que pautou a resposta brasileira e seu
sucesso vem sendo negligenciada e abandonada.
Desde de 2010, tem-se assistido a uma censura e suspensão
governamental de campanhas e processos destinados às populações
mais vulneráveis – HSH (homens que fazem sexo com homens),
LGBT e prostitutas, devido à assunção de bancadas conservadoras na
arena política, deixando escapar dimensões fundamentais de direitos
humanos e direito à saúde.
Com isso, a ABIA concentra atenção em ações que aqueçam o
debate em duas linhas específicas que interagem com outros eixos
programáticos na instituição, tais como o trabalho com jovens (relatado acima) e o trabalho junto ao Observatório de Sexualidade
e Política (SPW)
3.1.3.1. LGBT/HSH
Já as populações LGBT e Homens que fazem Sexo com Homens
(HSH) foram estruturadas como um subtema dentro de Direitos e
Sexualidade. A ABIA também desenvolve estudos com foco nestes
grupos. Em 2014, a instituição iniciou as atividades da pesquisa de
Análise da Gestão de Risco e Itinerários Terapêuticos em Populações
Vulneráveis: Travestis, HSH e Mulheres Lésbicas, um estudo comparativo entre as cidades do Rio de Janeiro e Brasília, realizado em
parceria com a Universidade de Brasília – UNB.
A pesquisa se propõe a avaliar o acesso desse público aos
cuidados, serviços e tratamentos para a infecção ao HIV no siste-
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ma de saúde, assim como saber o acesso dessas pessoas aos
diferentes insumos de prevenção nos diferentes serviços de saúde,
e ao mesmo tempo como elas gerenciam seus cuidados dentro
dessa realidade.
Até o momento a pesquisa cumpriu com a composição
da equipe para realização das atividades da pesquisa; realizou
reuniões para elaboração e preparação dos instrumentos da
pesquisa; adequou o cronograma de atividades de acordo com
o planejamento do primeiro semestre; obteve a aprovação do
comitê de Ética da UnB; revisou a bibliografia sobre gestão de
risco, itinerários terapêuticos e história de vida; desenvolveu o
trabalho de campo; elaborou o roteiro de história oral para a
realização das entrevistas qualitativas; estabeleceu rede de contatos com a população para a realização das entrevistas; validou os
instrumentos para o campo; preparou e divulgou do questionário
online amplamente.
3.1.3.2. Prostituição
Outro subtema dentro de Direitos e Sexualidade é a Prostituição.
Em outubro de 2013, ABIA finalizou o relatório sobre o levantamento
nacional e internacional de prostituição, direitos humanos e HIV realizado com apoio do Ministério da Saúde – Departamento de DST/
AIDS e Hepatites Virais do 2012-2013. O relatório, titulado Análise do
Contexto da Prostituição em Relação a Direitos Humanos, Trabalho,
Cultura e Saúde no Brasil foi lançado no IV Congresso de Ciências
Sociais e Saúde, no Rio de Janeiro, realizado no mês de outubro e no
Diálogo Saúde e Direitos em Contextos de Prostituição, em dezembro. Foram produzidos 500 CDs com copias do relatório de 2013 e
outra pesquisa realizada pela ABIA sobre prostituição no 2010.
No Congresso, um total de 70 CDs foram distribuídos para participantes e no Diálogo mais 30 exemplares.
Nesse campo, destacam-se duas ações:
• Dialogo: Saúde e Direitos em Contextos de Prostituição
O Dialogo Saúde e Direitos em Contextos de Prostituição foi
realizado nos dias 11 e 12 de dezembro na ABIA, com apoio financeiro do Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA), por meio
do Johns Hopkins Center for Public Health and Human Rights. Os
objetivos do evento foram: 1) promover uma análise crítica e coletiva
sobre prostituição, saúde, direitos e trabalho a partir das experiências
de pesquisa e ativismo dos participantes; 2) estabelecer um diálogo
entre pesquisadores e ativistas trabalhando com o tema da saúde
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e direitos em contextos de prostituição; e 3) definir as estratégias,
ações e redes de parceiros do eixo do observatório sobre prostituição
por meio da analise e discussões realizadas. Cerca de trinta pessoas
estiveram presentes, das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste do
Brasil, incluindo representantes da Rede Brasileira de Prostitutas de
quatro estados.

Para mais informações, acesse os
links abaixo:

• Mapeamento de denúncias de violações de direitos das
prostitutas.
Em dezembro de 2013, um plano de trabalho para o mapeamento de violações de direitos foi realizado com os participantes. Nas
discussões, foi identificada também a necessidade de um documento
que explicasse claramente o contexto legal da prostituição para servir
como base para o mapeamento.
Em 2014, outro relatório foi divulgado: o release do estudo Levantamento sobre os efeitos da Copa do Mundo em Contextos de
Prostituição, o qual ABIA participou junto com o Observatório da Prostituição da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O release relatou
os resultados preliminares das duas primeiras semanas de trabalho de
campo, no qual pesquisadores saíram todos os dias de jogos do Brasil
e em Maracanã para fazer observações etnográficas de contextos de
prostituição. Esse levantamento faz parte também do mapeamento
de violações de direitos. O release foi divulgado no site da ABIA, para
nossos parceiros e jornalistas. A repercussão na mídia foi grande, chegando à imprensa internacional e nacional. Para ler o release completo, acesse http://bit.ly/Uc8Tau.
Além disso, a ABIA traduziu e circulou o relatório da pesquisa
da Copa em inglês e diversos links por meio de nossas redes sociais
sobre prostituição e direitos humanos no âmbito internacional. Essa
articulação e circulação no âmbito internacional será um foco de nosso trabalho no segundo semestre do 2014.
Durante o período antes, durante e depois da Copa, a ABIA
também acompanhou e denunciou uma das maiores violações de
prostitutas ocorrida em décadas – a invasão de um prédio onde mais

http://oglobo.globo.com/brasil/
pesquisadores-entram-em-campoparaprovar-que-nao-ha-aumentodaprostituicao-na-copa-13089103
http://www.freep. com/
article/20140710/
SPORTS18/307100082/world-cupbrazil-prostitution
http://www.theglobeandmail.com/
news/world/for-brazils-sex-workersaworld-cup-brothel-boom-turnstobust/article19610351/

Alguns exemplos de textos, cuja
autoria é da ABIA e parceiros
seguem abaixo:
http://www.sxpolitics.org/pt/?p=3939
http://www.clam.org.br/noticiasclam/
conteudo.asp?cod=11619
http://bit.ly/
ObservatoryofProstitution_June28

Leia mais em:
http://anistia.org.br/direitos-humano
s/blog/ação-urgente-profissionais-dosexo-despejadas-e-agredidas-pelapol%C3%ADcia-civil-d
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de 300 mulheres trabalhavam no centro de Niterói, a cidade vizinha
do Rio de Janeiro. Durante a invasão, prostitutas foram estupradas,
roubadas e mais de 100 delas foram levadas presas para averiguação.
A ABIA documentou diversas informações sobre o acontecimento e
os efeitos no prédio e na vida das mulheres, emitiu uma nota de
repúdio e acompanhamos de perto os encaminhamentos judicias e
de advocacy junto com a Ong Davida.
3.1.4. SUSTENTABILIDADE
3.1.4.1. Sustentabilidade da Resposta Social

• Reconhece o valor de uma
sociedade civil organizada,
autônoma e participativa;
• Estabelece regras claras para
o acesso legítimo, democrático e
transparente das OSCs aos recursos
públicos;
• Estabelece regras para a
prestação de contas, com
responsabilização das OSCs e dos
poderes públicos;
• Estabelece mecanismos potentes
para coibir fraudes e o mau uso
dos recursos públicos.

Mais informações podem ser
obtidas em:
http://observatoriosc.wordpress.com/
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Já o eixo Financiamento da resposta ao HIV e AIDS: Fontes,
mecanismos, desequilíbrios e obstáculos do ONPA foi composto no
tema da Sustentabilidade. Do ponto de vista da Sustentabilidade da
Resposta Social, por exemplo, Brasil tem apresentado um desequilíbrio na partilha de responsabilidades entre União, Estados e
Municípios no financiamento das ações de saúde, em que a descentralização e o precário acompanhamento dos recursos para os
estados e municípios gerou um acúmulo e estagnação de recursos
financeiros específicos para políticas de HIV e AIDS, além da eliminação de recursos para políticas específicas que gera efeitos diretos
sobre a resposta ao HIV.
A ABIA retomou sua participação das reuniões ordinárias e extraordinárias da ABONG Sudeste, visando contribuir, especialmente,
com o debate acerca do novo Marco Regulatório das organizações da
sociedade civil que, resumidamente:
3.1.4.2. Medicamento: Produção e Acesso
Ainda no eixo Financiamento da resposta ao HIV e AIDS: Fontes, mecanismos, desequilíbrios e obstáculos do ONPA, a ABIA tem
atuado no tema Medicamento, produção e acesso. Nos dias 1 e 2 de
abril de 2014, a ABIA/GTPI participou da Oficina internacional sobre
o direito humano fundamental à saúde e o acesso a medicamentos,
promovido pela Fiocruz em parceria com a Open Society Foundation.
A oficina contou com a participação da OPAS/OMS, pesquisadores e
acadêmicos, representantes do governo brasileiro e membros da sociedade civil nacional e internacional. Promoveu debates sobre preços
de medicamentos, barreiras e estratégias voltadas para redução de
custos, além de oportunidades políticas atuais para a garantia do acesso a medicamentos, como a proposta de revisão da lei de patentes
brasileira.
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Um dos principais desdobramentos dessa oficina foi a criação
de um “grupo de inteligência interinstitucional” para o levantamento
de informações e planejamento de atuação para produção e acesso
a medicamentos prioritários. A ABIA foi convidada a ser membro
desse grupo. A partir de uma apresentação feita pela ABIA definiu-se
o plano de trabalho inicial do grupo de inteligência, que será focado
em 5 eixos:
i) Reforma da lei de patentes no Brasil;

A apresentação feita pela ABIA
pode ser acessada na íntegra no
link:
http://www.deolhonaspatentes.
org.br/media/file/eventos/
apresenta%C3%A7%C3%A3o%20
marcela%20evento%20fiocruz.pdf

ii) Atuação contra a adoção de medidas TRIPS-plus;
iii) Utilização de medidas de proteção à saúde;
iv) Política industrial e
v) Novo modelo de promoção de inovação em saúde.
A oficina foi seguida de uma audiência pública realizada no dia
03 de abril na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara
dos Deputados, a qual também contou com a participação da ABIA.
O acesso a medicamentos a preços acessíveis foi o principal tema
abordado na audiência, que apontou a reforma da lei de patentes
brasileira como uma medida necessária para reduzir o preço dos medicamentos e ampliar o acesso.

Economias geradas pela licença
compulsória do efavirenz
(medicamento anti-aids)

Preço cobrado pela
Merck em 2006
U$580
por paciente/ano

Em 2007, o Brasil emitiu sua
primeira e única licença
compulsória para o efavirenz.
Em 5 anos, a economia gerada
com a LC foi de
US$ 103.600.000,00
Preço da versão
genérica comprada
graças à LC
U$158
por paciente/ano

Nesse sentido, a ABIA/GTPI também participou da mesa em
um debate sobre a reforma da lei de patentes realizado pela Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo no dia 22 de maio. Foram discutidas as propostas de alteração da lei de
patentes em andamento na Câmara dos
Deputados e a ABIA apresentou seus
comentários e sugestões.

Acesse o link da apresentação:
http://deolhonaspatentes.org.br/
media/file/eventos/Marcela%20
Vieira_reforma_lei_patentes_2014.
pdf
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4
Global AIDS Policy Watch
(Observatório Global de Políticas de AIDS)
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As ações de GAPW buscam ampliar e fortalecer a comunicação
entre as organizações da sociedade civil dos países da política global do
Sul e conjuga esforços através da produção e divulgação de informações e análise sobre questões-chave relacionada com HIV e AIDS.
Em 2013, fomos capazes de estabelecer os contatos com organizações parceiras para desenho e criar o GAPW para a sua primeira
fase dos trabalhos. Houve uma aceitação da proposta e resultados.
Além disso, o encontro de parceiros nos deu subsídios para construir
o operacional GAPW.
4.1. The Global Meeting
Para iniciar as atividades organizacionais estratégicas do projeto,
uma reunião de especialistas em torno do tema foi organizada para iniciar
a formação da rede regional e global de parceiros. A reunião ocorreu no
Rio de Janeiro nos dias 15 e 16 de agosto de 2013. A Assembleia Global
teve como objetivos: estabelecer umdiálogo crítico e transnacional sobre
o cenário global epidemia de AIDS, considerando as especificidades dos
países do Sul; identificar questões que contemporâneos relacionados
com o enfrentamento da epidemia de AIDS demanda monitoramento
crítico e independente a partir de uma perspectiva do Sul; e discutir e
aperfeiçoar a proposta inicial de como o GAPW deve operar.
A composição do grupo foi essencial para obter uma visão
geral das questões de política de HIV e AIDS estratégicos e lacunas a
serem identificados, além de fornecer conselhos sobre a organização
e funcionamento.
4.2. Meeting - 20ª Conferência Internacional de AIDS

Objetivo Geral:
Contribuir para a criação do
Observatório Global de Políticas
sobre HIV e AIDS, a fim de
acompanhar e intervir sobre as
tendências globais em políticas
públicas de HIV e AIDS, com
especial referência aos países
do Sul global, e com um foco
inicial na questão da propriedade
intelectual e acesso a
medicamentos, novas tecnologias
de prevenção e tendências
internacionais.

Objetivos Específicos:
1) Estabelecer e manter uma rede
de parceiros regionais e globais;
2) Expandir e reforçar a
comunicação entre as
organizações da sociedade civil
dos países do Sul;
3) Produzir e divulgar
informações e análises sobre os
desafios e as questões centrais
da epidemia de HIV e AIDS para
orientar políticas e advocacia
esforços.

A ABIA, visando dar continuidade ao GAPW, participou da 20ª
Conferência Internacional de AIDS em Melbourne, Austrália. O evento
mundial reúne cerca de 12 mil cientistas, pesquisadores e ativistas de
200 países.
Richard Parker marcou presença nos eventos que antecederam a
conferência, quando palestrou no Simpósio “Ciência social e a resposta
ao HIV…legado e futuro” organizado pelo Centre for Social Research
on Health e pelo Australian Research Centre in Sex, Health and Society.
A ABIA também realizou três apresentações em pôster cujo
propósito é denunciar as condições de vulnerabilidade brasileira para
enfrentamento ao HIV e à AIDS. Os pôsteres são sobre: 1) a reforma
da lei de patentes, 2) o uso da lei de acesso à informação para obtenção de dados sobre o HIV e a AIDS e 3) o contrato de transferência
de tecnologia para a produção local do medicamento Atazanavir.
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No “Global Village, Global Treatment Access Zone”, espaço
paralelo à Conferência destinado a atividades da comunidade, a ABIA,
por meio do GTPI, organizou a oficina “Que implicações as novas
tendências globais sobre prevenção e tratamento para o HIV podem
ter na realidade local?”.
Dando prosseguimento a The Global Meeting, a programação
contou com a participação de Richard Parker (diretor-presidente da
ABIA); Marcela Vieira (coordenadora do GTPI/ABIA); Lorena Di Giano
(Grupo Efecto Positivo – GEP e da Red Latinoamericana por el Acceso
a Medicamentos – RedLAM); Lynette Mabote (AIDS and Rights Alliance for Southern Africa – ARASA) e da advogada e ativista indiana
Kajal Bhardwaj. http://abiaids.org.br/?p=26666
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Global AIDS PolicyWatch (GAPW)
Advisory Council

•

Peter Aggleton - NSWAustralia

•

Lorena Di Giano - RedLAM (Latin American Network for Access to
Medicines), Argentina

•

Le Minh Giang - Hanoi Medical University, Vietnam

•

Anand Grover - Lawyer’s Collective, India

•

Sofia Gruskin - University of Southern California, USA

•

Angela Kageni (to be confirmed) - Aidspan, Kenya

•

Lynette Maboti - AIDS & Rights Alliance for Southern Africa, Namibia

•

Malu Marin - 7 Sisters (Coalition of Asia Pacific Regional Networks
on HIV e AIDS), Thailand

•

Alessandra Nilo - Gestos, Brazil

•

Richard Parker (Chair) - ABIA, Brazil

•

Mario Pecheny - University of Buenos Aires, Argentina

•

Peter Piot - London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK

•

Serra Sippel - Change, USA 25
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5
ABIA em ação
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Participação em Instâncias de Articulação Política
ABONG - A Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG, fundada em 10 de agosto de 1991, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, democrática, pluralista, antirracista e
anti-sexista, que congrega organizações que lutam contra todas as
formas de discriminação, de desigualdades, pela construção de modos sustentáveis de vida e pela radicalização da democracia.
Fonte: http://www.abong.org.br/quem_somos.php

FORUM AIDS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - Instalado
em junho de 1997, o Fórum de ONG/AIDS do Estado do Rio de Janeiro é a instância representativa das Entidades Não Governamentais
e Sem Fins Lucrativos que desenvolvem atividades de combate à epidemia do HIV e AIDS no âmbito do Estado.
Fonte: https://pt-br.facebook.com/pages/F%C3%B3rum-ONGs-Aids-RJ/5559
10484440729?sk=info

CONSELHO ESTADUAL LGBT-RJ - O Conselho tem por finalidade elaborar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar a execução
de políticas públicas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) destinadas a assegurar a essa população o pleno exercício de sua cidadania.
Fonte: http://www.riosemhomofobia.rj.gov.br/secao/sobre/conselho

ARTICULAÇÃO NACIONAL DE FÓRUNS E ONGS AIDS - Espaço
de discussão entre os diversos Fóruns Estaduais de ONGs que lutam
contra a AIDS.
Publicações / Relatórios Técnicos
• Release do estudo Levantamento sobre os efeitos da Copa do
Mundo em Contextos de Prostituição – Julho/2014 http://bit.ly/Uc8Tau
• Dialogue: Health and Rights in Contexts of Prostitution Report –
Dezembro de 2013

• Para que a nova política de tratamento para AIDS seja sustentável:
velhos e novos desafios – Dezembro/2013 - http://www.sxpolitics.
org/pt/wpcontent/uploads/2013/12/gtpi-para-que-a-politica-de-aids-seja-sustentavel.pdf

• Sociedad civil exige una reacción del gobierno con relación al contrato del medicamento atazanavir – Dezembro/2013 - http://www.deolhonaspatentes.org.br/media/file/notas%20GTPI%202013/release%20atazanavir_final%20_espa%C3%B1ol_.pdf

• Análise do contexto da prostituição em relação à Direitos Humanos,
Trabalho, Cultura e Saúde no Brasil – Outubro/2013 – http://www.sxpolitics.org/pt/wp-content/uploads/2014/03/analise_contexto_abia-davida.pdf

• Observatório de Assistência e Direitos Sociais em HIVAIDS e Co-in-
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fecções do Rio de Janeiro: base de dados para o monitoramento e
incidência política – Julho/2013 - http://issuu.com/juancarlosraxach/docs/
boletim_observat__rio_cedaps-abia_j

Eventos com Participação da ABIA
• Conferência Internacional de AIDS - Voluntary license and technology transfer for local production of atazanavir in Brazil: away forward
or a step back to the sustainability of Brazil´s universal access to
ARVs policy? – Julho/2014 - http://pag.aids2014.org/Abstracts.aspx?AID=9896
• Conferência Internacional de AIDS - Civil society participation on AS
policies in Brazil: a uantitative analysis of the use of access to information act – Julho/2014 - http://pag.aids2014.org/Abstracts.aspx?AID=10109
• Oficina Regional “SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT: UMA QUESTÃO
DE CIDADANIA” – Região Metropolitana I – Junho/2014
• Participação do presidente da ABIA, Richard Parker, no 11º Seminário
LGBT do Congresso Nacional AIDS: Formas de Saber / Formas de
Adoecer, em Brasília-DF, fomentando a importância de políticas estratégicas para controle da epidemia no país – Junho/2014. Vídeo disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/webcamara/ao-vivo/
transmissoes-do-dia/videoArquivo?codSessao=48406#videoTitulo

• A ABIA compartilhou boas práticas e desafios acerca de seus projetos relacionados ao HIV e AIDS com as delegações de Belize e
Jamaica no dia 26/05, em conjunto com a Rede de Adolescentes
e Jovens Vivendo e Convivendo com HIV e AIDS do Rio de Janeiro
– Maio/2014
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• V Congresso Nacional da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais – CONABGLT – Maio/2014 http://www.abglt.org.br/port/Vcongresso.php

• Campanha Discriminação Zero – Maio/2014 - http://www.onu.org.br/
unaids-e-parceiros-celebram-respeito-aos-direitos-humanos-em-grande-solenidadeno-cristo-redentor/

• Apresentação na USP com o tema REFORMA DA LEI DE PATENTES:
perspectiva de organizações da sociedade civil – Maio/2014 http://
deolhonaspatentes.org.br/media/file/eventos/Marcela%20Vieira_reforma_lei_
patentes_2014.pdf

• Oficina internacional sobre o direito humano fundamental à saúde
e o acesso a medicamentos” – Abril/2014
• Daspu em exibição – Março/2014 - https://www.flickr.com/photos/villanovartdirector/13506814994/

• 1º Babadão da DiversidAids – Novembro/2013 - http://www.pelavidda.
org.br/site/wp-content/uploads/2012/09/Apresentacao-1-Babadao-da-DiversidAids-Nova-Programacao-sintese.pdf

• IV Congresso de Ciências Sociais e Saúde – Outubro/2013 - http://www.
abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2014/04/RELEASE-VICBCSHS.pdf

• 7º Encontro Estadual de ONG/AIDS do Rio de Janeiro – Agosto/2013 http://www.agenciaaids.com.br/noticias/interna.php?id=21158

• 18 a 20/11/2014 - GTPI em Brasília para conversar sobre a Reforma da Lei de Patentes
• 24/11/2014 - GTPI em evento em São Paulo sobre Empresas
Transnacionais e DH
• 26 a 28/11/2014 - GTPI no Fórum Global de DH
• 8 a 12/12/2014 - GTPI no Foro Regional de Produção Local de
Medicamentos (Buenos Aires)
• 15 a 19/12/2014 - GTPI em evento sobre Ativismo Criativo em
preços de medicamentos (Barcelona)
Eventos Promovidos pela ABIA
• GTPI realiza última reunião anual
Foi realizada nos dias 16 e 17 de outubro a última reunião anual
do GTPI/ABIA em 2014. O encontro aconteceu no Hotel Arcos Rio
Palace, no Centro do Rio, e contou com a participação de cerca
de 20 representantes das organizações civis, tais como Grupo de
Incentivo a Vida (GIV)), Ong Rede Pela Vidda, Conectas, Universidade Aliadas por Medicamentos Essenciais(UAEM), Rede Nacional
de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS (RNP) e o Grupo de Apoio a
Prevenção da AIDS (GAPA), dentre outros. O debate girou em tor-

29
27

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

no de temas como a lei de patentes, a indústria farmacêutica e os
medicamentos estratégicos no combate ao HIV e AIDS e à Hepatite
C. O conselheiro da ABIA e membro do GTPI, Jorge Beloqui, por
exemplo, criticou a postura do governo “ao abrir mão da universalidade por causa da exploração dos laboratórios”. Para Pedro Villardi, coordenador do GTPI/ABIA, a reunião cumpriu o seu objetivo:
“foram dois dias de discussões calorosas e ricas que vão pautar
nossa agenda de trabalho nos próximos seis meses”, afirmou.
• ABIA convida parceiros para evento na área de prostituição,
saúde e direitos
Foi realizado em dezembro o encontro “Diálogos Observatório da
Prostituição – Saúde e Direitos em Contexto de Prostituição’’. No
mês de outubro de 2014, a ABIA encaminhou cartas-convites para
cerca de 20 representantes de organizações civis e parceiros do Rio
Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Amazonas,
Pará, Paraná, Pernambuco, Bahia, Ceará e Paraíba, dentre outros. O
evento foi uma realização da ABIA em parceria com o Observatório
da Prostituição do LeMetro/UFRJ e com a Ong DAVIDA. O encontro reuniiu profissionais do sexo, defensores dos direitos sexuais
e representantes de ONGS/AIDS. Os participantes conheceram os
resultados dos estudos sobre a resposta ao HIV e AIDS entre prostitutas no Estado do Rio de Janeiro e sobre os impactos da Copa do
Mundo nas cidades-sede. Para Aline Tavares, assistente de projetos,
o evento fortaleceu “a relação entre pesquisas e ativismos das prostitutas no Brasil, como forma de inclusão e reconhecimento social
das mesmas’’.
• Pesquisa sobre HSH, lésbicas e travestis na reta final
Iniciada em julho, a pesquisa online sobre “Gestão de Risco, Itinerários Terapêuticos e Itinerários de Prevenção com Pessoas HSH
(homens que fazem sexo com outros homens), mulheres lésbicas
e travestis, das cidades do Rio de Janeiro e Brasília’’ está em fase
de finalização. O questionário anônimo permaneu disponível online
até 10 de dezembro e as entrevistas presenciais foram concluídas.
O estudo é uma realização da ABIA, em parceria com o Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da
Universidade de Brasília (DCS/FS/UnB). A coordenação é de Viviane Martinhão e Veriano Terto Jr., professor visitante do Instituto de
Estudos em Saúde Coletiva (IESC/UFRJ).
• ABIA participa de workshop no Vietnã
No dia 15 de outubro de 2014, o diretor-presidente da ABIA, Richard
Parker, e o coordenador Vagner de Almeida, participaram do “Workshop sobre abordagens de prevenção e HIV para os HSH: perspectivas
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globais e do Vietnã”, na cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã. O evento, realizado pela ONG vietnamita CARMAH, reuniu jovens, organizações
civis LGBT, professores, médicos, representantes de secretarias de
saúde, entre outros, para elaboração de ações de prevenção e tratamento para a comunidade LGBT. Almeida destacou a importância da trajetória da ABIA no tema: “o projeto HSH
da ABIA é uma luz em tantos finais de tuneis. Compartilhar este projeto em Saigon e em Hanoi, no Vietnã, foi uma demonstração de como ainda podemos fazer diferença no mundo”.
• Filme “Máscaras” é lançado oficialmente no Rio de Janeiro
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Uma das ações positivas da ABIA, referentes ao Dia Mundial de Luta
Contra a AIDS, foi o lançamento oficial do filme Máscaras, de Vagner
de Almeida no dia 12 em dezembro, no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O documentário retrata as experiências
e vivências de jovens e adultos homossexuais e soropositivos compartilhadas durante uma oficina realizada na sede da instituição.
Após a exibição, foi realizado um debate sobre questões levantadas
pelo filme, como sexo seguro, família e uso de medicamentos. A
mesa foi composta pelo diretor-presidente da ABIA, Richard Parker,
pelo professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Veriano
Terto Jr. e pelo integrante da Rede de Jovens Vivendo e Convivendo
com HIV, Ruggery Gonzaga. Na plateia, vários representantes de
ONGs e ativistas do movimento HIV e AIDS e LGBT, entre outros.
• ABIA lança nova cartilha “Juventude e Homossexualidade –
O que os Pais precisam saber”
Com a presença de cerca de 30 pessoas, entre ativistas do movimento LGBT, instituições parceiras e representantes da área da saúde e
educação, foi lançado no dia 16 de dezembro, a 6ª edição da Cartilha
“Juventude e Homossexualidade – O Que Os Pais Precisam Saber”,
organizada por Vagner de Almeida, Richard Parker e Luís Felipe Rios.
Após o lançamento foi realizado uma roda de conversa sobre a desagregação das famílias, discriminação de gêneros, juventude e sexualidade. O destaque para a importância da participação de educadores e da escola como mediadores do diálogo foi um dos pontos altos do evento. Em dez anos, a cartilha já conta com mais de
20 mil exemplares distribuídos pelo Brasil. O evento fez parte das
ações positivas da ABIA no mês de dezembro, em referência ao Dia
Mundial de Luta contra a AIDS.
• I Encontro da Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens do Estado do Rio de Janeiro - Março – 2014 http://abiaids.org.br/?p=26335

• Diálogo Saúde e Direitos em Contextos de Prostituição –
Dezembro/2013

• Oficina Falando sobre HIV e AIDS e de prevenção combinada
- Outubro/2013
• Oficina Mídia de Massas e Mídia Social e efeitos no mundo
da AIDS - Outubro/2013
• Oficina: Direito à saúde, acesso a medicamentos e propriedade intelectual - Outubro/2013 - http://www.deolhonaspatentes.org.br/default.asp?site_Acao=MostraPagina&PaginaId=895&acao=mostraPosts&blogId=443

• Oficina de desenhos sobre o tema “Diversidade Sexual e
Direito dos Jovens” - Setembro/2013
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Evento promovido pela ABIA
• Entre os dias 10,11 e 12 de dezembro a ABIA realizou a segunda edição do encontro “Diálogos Observatório da Prostituição:
Saúde e Direitos em Contexto de Prostituição”, onde foram
apresentados os resultados de dois estudos desenvolvidos pela
ABIA e pelo Observatório de Prostituição (IFCS-UFRJ) ao longo de
2013 e 2014.
Essa reunião ofereceu uma devolutiva das pesquisas desenvolvidas ao movimento brasileiro de prostituta, objetivando fortalecer os
laços entre pesquisa e ativismo. Também foi uma oportunidade de
aprofundar o debate e as estratégias políticas de intervenção nos
campos da saúde e do enfrentamento à AIDS em interface com a
discussão sobre a realidade dos contextos de prostituição.
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6
Projetos em
Desenvolvimento e
Organizações Apoiadoras

34

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

MAC AIDS Fund

35
33

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

Anexos

36

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

Anexo 1

Certidões
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Anexo 2

Clipping eletrônico de mídia
relativo a 2014
http://www.abong.org.br/notas_publicas.php?id=7154

Nota Pública ABIA em repúdio à Secretaria Municipal de Saúde
24/02/2014

Portaria da SMS ignora associações da sociedade civil e fere princípios do SUS
A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
– ABIA, ONG fundada em 1986 que desde então tem
monitorado e incidido em políticas públicas de saúde
com foco específico nas políticas de enfrentamento à epidemia de AIDS, vem à público repudiar veementemente
a Resolução n° 2238 de 13 de janeiro de 2014 publicada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que “cria
procedimentos de acompanhamento, com análise e
aprovação de prestação de contas e liberação de recursos dos contratos de gestão pela Comissão Técnica de
Acompanhamento (CTA)”.
Segundo a Resolução, a criação da CTA é decorrente da necessidade da avaliação da gestão e dos
serviços oferecidos pelas Organizações Sociais de Saúde
(OSs). Ainda estipula que a CTA terá poder para acompanhar, analisar e aprovar a prestação de contas das OSs
que tiverem contrato com a SMS.
À primeira vista, a atitude é admirável e cumpre
requisitos previstos na lei que regulamenta a contratação
de OSs. No entanto, a composição estipulada para a CTA
é uma afronta à história da construção do SUS: dos seis
assentos titulares e quatro suplentes, todos são destinados a subsecretarias da SMS e não há lugar qualquer
para a participação da sociedade civil.
É importante lembrar que a participação da sociedade civil através do controle social está prevista no artigo
198, inciso III da Constituição Federal Brasileira de 1988,
que estabelece a participação social como uma das diretrizes das ações e serviços do SUS, além de ser um
princípio legitimado pela Lei nº. 8.080/90. É fundamental
também ressaltar que esta participação é muito mais am-
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pla e não se restringe apenas ao controle e à fiscalização
dos gastos em saúde, mas pressupõe controle social sobre a elaboração, organização, gestão e intervenção nos
processos de formação das políticas de saúde.
Regulamentando-se como um espaço democrático para a luta a favor do direito à saúde, o SUS ainda
dispõe da lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990
que tem como finalidade a criação dos Conselhos e
Conferências de Saúde, nas esferas municipal, estadual
e federal, como espaço de representação e deliberação
da comunidade, principalmente sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros pertinentes
à saúde. Tal fato, ao que parece, está sendo ser ignorado
pela SMS e esquecido pela Resolução aqui questionada, uma vez que não prevê nos Conselhos de Saúde a
apresentação da análise e da aprovação da prestação de
contas. A formatação de uma Comissão de acompanhamento de políticas de saúde que não conte com a participação de nenhuma representação da sociedade civil
é ilegal e ilegítima.
Contudo, não se trata aqui somente de um dispositivo legal, mas também de questões e lutas históricas que estão sendo desprezadas e desvalorizadas. A
intersetorialidade é um dos aspectos que consagrou o
Programa de AIDS brasileiro como um modelo a ser seguido internacionalmente. Além disso, se mostrou uma
experiência por meio da qual os usuários do sistema de
saúde puderam levar sua perspectiva crítica de maneira
colaborativa para o âmago da formulação e execução das
políticas de saúde, reforçando e construindo democraticamente um sistema público, universal e integral.
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Ainda podemos localizar a composição da recém
criada Comissão em um contexto de violações de direitos e atos autoritários da gestão Eduardo Paes à frente
da Prefeitura do Rio de Janeiro. Basta lembrar as remoções forçadas de comunidades inteiras, no contexto
dos megaeventos; as abordagens violentas sobre vendedores ambulantes por agentes da Guarda Municipal; os aumentos na tarifa dos ônibus municipais,
os cortes orçamentários destinados à saúde; a precarização e degradação dos serviços hospitalares; a

terceirização dos serviços de saúde, dentre outros
episódios.
Finalmente, exigimos a revogação imediata da
Resolução SMS n° 2238 e publicação de novo instrumento, respeitando os princípios legais e constitucionais
do SUS e garantido participação social nos espaços institucionais criados pelo poder municipal do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2014
Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids - ABIA

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,material-da-fifa-para-copa-prega-abstinencia-sexual,1143663,0.htm

Material da Fifa para Copa prega abstinência sexual
21 de março de 2014 | 20h 08

LÍGIA FORMENTI - Agência Estado
O Ministério da Saúde permitiu a distribuição de
um manual da Fifa que prega a abstinência sexual para
prevenção da aids. A pasta pediu para que o material
fosse alterado antes da divulgação, mas apenas uma parte do texto foi mudada pela federação de futebol. A alternativa – criticada por associações não governamentais e
especialistas em saúde pública – foi permitir a divulgação
do material com uma errata.
“Esse material deveria ser recolhido. Claro que
ninguém presta atenção numa folha anexa”, afirmou o
assessor de projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), Juan Carlos Raxhach. No Brasil,
ações de prevenção de aids sempre foram baseadas

no uso do preservativo. “Uma mensagem como essa,
pregando fidelidade e abstinência, é anticientífica, é um
desserviço”, afirmou o professor da Universidade de São
Paulo Mário Scheffer.
A cartilha começou a ser distribuída em fevereiro
para professores de 132 escolas de ensino fundamental
localizadas nas cidades que vão sediar os jogos da Copa.
O material foi desenvolvido em 2009 e 2010, avaliado
em pesquisas feitas nas Ilhas Maurício, África do Sul e
Zimbábue. A proposta é trabalhar onze temas relacionados à saúde com crianças de 11 e 12 anos. Além de
aids, são abordados, por exemplo, prevenção sobre uso
de drogas e obesidade.

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,ministerio-permite-manual-da-fifa-que-prega-abstinencia-para-prevenir-aids,1143657,0.htm

Ministério permite manual da Fifa que prega abstinência para prevenir aids
A pasta pediu para que o material fosse alterado antes da divulgação, mas apenas uma parte do texto foi mudada pela federação de futebol

21 de março de 2014 | 19h 59

LÍGIA FORMENTI - O Estado de S. Paulo
Atualizada às 22h32

BRASÍLIA - O Ministério da Saúde permitiu a distribuição de um manual da Fifa que prega a abstinência e a fidelidade para prevenção da aids, orientações
que estão em desacordo com a política tradicionalmente
adotada pelo Brasil. A pasta pediu que o material fosse
alterado antes da divulgação, mas apenas uma parte do
texto foi mudada pela entidade. A alternativa – criticada
por associações não governamentais e especialistas em

saúde pública – foi permitir a divulgação do material com
uma errata.
“A cartilha deveria ser recolhida. Claro que ninguém presta atenção numa folha anexa”, afirmou o
assessor de projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), Juan Carlos Raxhach. No Brasil,
ações de prevenção sempre tiveram como base o uso
do preservativo.
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“Uma mensagem como essa, pregando fidelidade
e abstinência, é anticientífica, é um desserviço”, afirmou
o professor da Universidade de São Paulo (USP), Mário
Scheffer. Ele lembra de uma pesquisa publicada no British Medical Journal, de 2007, que traz uma revisão de 13
estudos com 15 mil jovens entre 10 e 21 anos. O trabalho mostra que programas de abstinência sexual não
impedem práticas sexuais de risco para a infecção pelo
HIV. Também não ajudam a impedir os casos de gravidez
indesejada.
África do Sul. A distribuição do material começou
a ser feita em fevereiro. As cartilhas serão usadas por
professores de 132 escolas de ensino localizadas nas
cidades-sede de jogos da Copa. O material não é inédito.
Foi desenvolvido em 2009 e 2010 e usado na África do
Sul, país que já adotava a fidelidade e abstinência como
meios de prevenção.
O projeto trabalha com 11 temas relacionados à
saúde, como prevenção de drogas e de obesidade. A
proposta, com as bênçãos dos ministérios da Saúde, Educação e Esportes, é que as escolas escolhidas façam os
trabalhos durante ou depois do turno escolar. Na apre-

sentação do material, a Fifa afirma que o objetivo é levar
“educação séria sobre saúde”. “É muito triste – para dizer
o mínimo – que a Fifa tenha autonomia para reproduzir
esse material, sem levar em consideração as peculiaridades do País”, afirmou Raxhach.
Scheffer considera que as falhas apresentadas
no documento são inúmeras. “Além de representar
um retrocesso no debate sobre aids, a cartilha enfatiza a responsabilidade individual, não as vulnerabilidades de grupos, algo que consideramos essencial
ser trabalhado”, comenta. “Vemos ali uma prescrição
de comportamentos, algo que é totalmente equivocado.”
Sinal de retrocesso. Raxhach avalia que o governo foi condescendente ao permitir a distribuição do material da Fifa – trata-se de mais uma queixa em relação a
um programa do ministério nessa área. “Esse é apenas
mais um sinal do retrocesso da política de aids adotada
hoje no Brasil. Vai muito além de questões religiosas”,
afirmou o especialista. “Sabemos que a bancada evangélica tem forte influência dentro do governo, sobretudo
em um ano eleitoral.”

http://cebes.com.br/2014/03/abia-lamenta-material-da-fifa-que-prega-abstinencia-sexual-para-prevenir-o-hivaids/

ABIA lamenta material da Fifa que prega abstinência sexual para prevenir o HIV/AIDS
Publicado em 25/03/2014 02h03

A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
(ABIA) lamenta veementemente o conteúdo do Manual do Treinador, elaborado pela Fifa com o aval dos
ministérios da Saúde, Educação e Esportes. O material,
que vem sendo distribuído aos professores do ensino
fundamental nas cidades-sede da Copa do Mundo, representa um retrocesso no debate sobre o HIV e a AIDS
no Brasil.
O conteúdo mostra que os especialistas da Fifa
tratam as questões relacionadas ao HIV e à AIDS de forma conservadora, uma vez que recomendam aos professores que ensinem às crianças o valor da abstinência
sexual e da fidelidade ao parceiro não infectado na prevenção ao HIV e à AIDS.
O documento também utiliza uma linguagem
inadequada e desrespeitosa ao associar a expressão
“Jogue Limpo” às práticas ditas “saudáveis” na prevenção
do HIV/AIDS – o que relembra as campanhas coercitivas
do início da epidemia. Em outras palavras, o material faz
alusão ao tema como algo “sujo”, menosprezando os direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/AIDS. A
abordagem infeliz planta o preconceito, a estigmatização
e estimula o isolamento social desse grupo.
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É lamentável que o governo brasileiro tenha permitido a circulação deste manual que pertence ao “Programa Fifa 11 pela Saúde”, cujo objetivo, ironicamente,
destina-se a ser um “programa de educação séria sobre
saúde”.
Diante deste cenário, reafirmamos nosso posicionamento já divulgado, em primeira mão, na reportagem
“O legado da Fifa na saúde e educação”, produzida pelo
portal da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/
Fiocruz, com ampla repercussão.
E reforçamos nossa indignação ao fato de um
órgão como a Fifa ter “autonomia” para reproduzir um
material já utilizado em 2010 na África do Sul na contramão da defesa dos direitos humanos, sem levar em
consideração as especificidades culturais, políticas e sociais de um país como o Brasil.
Alémdisso, embora, de acordo comoMinistério
da Saúde, na versão atual os custos deste programa sejam de responsabilidade da Fifa, questionamos o uso
de recursos públicos neste projeto, na medida em que
os governos locais terão que ceder seus professores e
alunos para participarem do programa. Sugerimos que
estes recursos locais e o tempo precioso dos professores
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e alunos sejam mais bem aproveitados com o uso de
materiais educativos culturalmente mais adequados, politicamente mais progressistas, e cientificamente mais
corretos, produzidos no Brasil por especialistas que conheçam a trajetória da prevenção no país.
Enfatizamos que uma mera errata ao material, já
anunciada pelas autoridades do governo, não produzirá o
mesmo impacto social desta ação em curso. Portanto, a
ABIA, que foi fundada em 1986 e desde então tem monitorado e incidido em políticas públicas de saúde com

foco específico nas políticas de enfrentamento à epidemia de AIDS, recomenda fortemente que o material
seja retirado de circulação.
Chamamos ainda atenção para o fato de que –
aliada à queda da importância da AIDS para o governo
brasileiro, refletida na forte influência do conservadorismo da bancada evangélica e forças fundamentalistas nas
últimas campanhas – estão em curso grandes retrocessos na política de AIDS no país.
Rio de Janeiro, 18 de março de 2014.

http://www.agenciaaids.com.br/noticias/interna.php?id=22311
29/05/2014 - 16h

Em carta publicada nesta quinta-feira (29), a
Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA)
repudia veementemente as graves violações de direitos protagonizadas por policiais civis contra quase
200 prostitutas, frequentadores e moradores de um
prédio em Niterói, no último dia 23 de maio. Durante a invasão, realizada por policias sem mandado,
ocorreram agressões, roubos e estupros relatados
pelas prostitutas que configuram abuso de poder
da força policial.
Segundo o documento, “após serem humilhadas, essas mulheres foram presas e levadas à 76ª
Delegacia para averiguação. É intolerável que, no ano
em que se relembra os 50 anos da ditadura militar,
esta tática da averiguação, comum durante aquele
período obscuro, seja utilizada nos dias atuais.”
A ONG critica ainda o arrombamento e interdição ilegal dos apartamentos em Niterói, local de
trabalho dessas mulheres. “Este ato viola o direito
de trabalhadoras autônomas exercerem a atividade
profissional do sexo livremente. Essas mulheres estão neste momento sem um local para trabalhar e
morar.”
A ABIA entende que esta operação ilegal faz
parte do alargamento dos processos de “limpeza
urbana” que inicialmente tiveram a Copa do Mundo
como pretexto. O Brasil está entre os países que
mais cometeram violações dos direitos humanos
durante os preparativos para o mundial.
Chamamos atenção para que a Copa do Mundo e as Olimpíadas não sejam argumentos políticos

para instalar um pânico moral no país entorno da
prostituição. Executar leis contra a exploração sexual
de crianças e adolescentes e o tráfico de pessoas
não pode servir de pretexto para repressão do trabalho sexual adulto e consensual.
Lembramos que a prostituição é devidamente legalizada e reconhecida, desde 2002, na
Classificação Brasileira de Ocupações, do Ministério
do Trabalho e Emprego. A prostituição não é crime
no Brasil. Qualquer pessoa maior e capaz pode,
livremente, se prostituir, assim como toda pessoa
em igual condição pode utilizar esse serviço, pertencente à esfera íntima dos/as envolvidos/as.
A criminalização dessas profissionais, além
de configurar perseguição e violações de múltiplos
direitos, potencializa as condições de vulnerabilidade dessas mulheres, com destaque para o HIV
e a AIDS. Segundo estudos divulgados pela Organização Mundial de Saúde em parceria com o Banco
Mundial, há relações significativas entre a criminalização da prostituição, as violações dos direitos,
o sexo desprotegido e a infecção pelo HIV.
Onde o trabalho sexual é criminalizado, a
resposta ao HIV tem sido frustrada e limitada por
forças estruturais que incluem o estigma, a discriminação e a violência física. A ABIA, em parceria com
a OngDavida e com o Observatório da Prostituição
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
realiza um mapeamento das violações dos direitos
dessas profissionais no país com o propósito, entre
outros, de fortalecer o enfrentamento da epidemia
do HIV eda AIDS.
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No Dia Internacional das Prostitutas, a ser
comemorado no próximo dia 2 de junho, a ABIA
se soma às vozes que clamam por justiça para as
profissionais do sexo que sofreram violações de direitos em Niterói e em outras cidades. Exigimos que
o Estado brasileiro implemente políticas públicas

que garantam a promoção de direitos e proteção
das prostitutas como trabalhadoras – e não como
vítimas –, bem como o fim do abuso, da repressão,
da discriminação e outras formas de violência contra essas profissionais.

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/niteroi-esquema-de-exploracao-de-prostituicao-envolve-policiais-12670534

Niterói: esquema de exploração de prostituição envolve policiais
Delegado revela esquema de exploração sexual e cobrança de taxas no Edifício 327
POR GUSTAVO SCHMITT
01/06/2014 6:00 / ATUALIZADO 03/06/2014 10:30
Read more: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/niteroi-esquema-de-exploracao-de-prostituicao-envolve-policiais12670534#ixzz38EEL0yMj

NITERÓI - Um inquérito da 4ª Promotoria de Investigação Penal e da 76ª DP (Centro) identificou um
grupo de nove cafetões — que inclui dois policiais civis e
um ex-policial — que movimentava pelo menos R$ 112
mil por mês com a cobrança de “taxas de segurança”
de cerca de cem prostitutas que trabalhavam no Edifício
327 da Avenida Amaral Peixoto, no Centro. Os quatro
primeiros andares do prédio, que funcionavam como
prostíbulos, foram interditados durante uma operação da
Polícia Civil no último dia 23.
O delegado Glaucio Paz investiga ainda outra
prática do grupo: o loteamento da Amaral Peixoto e de
ruas do entorno, como a Barão do Amazonas, para as
profissionais do sexo. Cada uma delas era obrigada a pagar à quadrilha de exploradores R$ 10 até a meia-noite e
R$ 20 durante a madrugada.
— Os 80 prostíbulos que funcionavam no prédio
pagavam aos cafetões, diariamente, R$ 70 pela “taxa de
segurança”. Agora esse grupo trabalha para lotear a Amaral
Peixoto e outras ruas com a cobrança de mais taxas. Estão
tentando transformar a região num grande centro de prostituição — diz o delegado, que investiga o grupo por formação
de quadrilha e manutenção de casas de prostituição.
Para vereador, grupo é uma milícia
A investigação revelou ainda que os cafetões, que
andavam armados no prédio, exploravam máquinas de
caça-níquel, além de fazerem outras cobranças que variavam de acordo com a quantidade de programas feitos
pelas prostitutas, de segunda a sexta-feira. Segundo o
delegado, até mesmo as bebidas vendidas nos prostíbulos só podiam ser compradas de uma mesma pessoa, ligada ao grupo.
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Moradores do prédio contaram que o grupo havia
montado uma TV a cabo clandestina no local, pela qual
cobrava R$ 70 mensais de “assinatura”.
Segundo o presidente da Comissão de Segurança
da Câmara Municipal, vereador Renato Cariello (PDT), o
grupo que atua no prédio é uma milícia.
— Essa forma de atuação é típica de grupos
paramilitares: cobram por segurança para que supostos
crimes não aconteçam. Eles não só exploravam a prostituição como praticavam contravenção e extorsão, sob
pena de violência — afirma Cariello, que é policial civil
reformado.
O vereador ainda acompanha a situação de uma
moradora do prédio que estaria sendo ameaçada de
morte pelos cafetões, após denunciar o esquema. Na
quinta-feira, ela, que pediu para não ser identificada,
fez um registro de ocorrência na 76ª DP por agressão e
ameaça de morte.
Segundo Cariello, as comissões de Segurança e
de Saúde da Câmara dos Vereadores vão fazer uma inspeção no prédio esta semana. A intenção é elaborar um
relatório para avaliar a possibilidade de solicitar à polícia
a inclusão da moradora no programa de proteção à testemunha.
A investigação da polícia no prédio 327 acontece
desde 2012 e culminou com a operação do dia 23.
Pelo menos 148 apartamentos, nos 11 pavimentos do
edifício, são residências familiares. Na ocasião, a polícia
apreendeu munição de fuzil e de pistola 380. As prostitutas e seus clientes foram conduzidos à delegacia para
que prestassem depoimento e fossem conferidos possíveis antecedentes criminais.

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

As prostitutas, no entanto, denunciaram, em audiência pública na Câmara, na segunda-feira, ter sofrido
agressões e abuso sexual. Disseram ainda que foram
roubadas durante a ação da polícia. Em apoio a elas, a
Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) emitiu nota em que repudia o que chamou de “graves vio-

lações de direitos contra as prostitutas e abuso de poder
por parte dos policiais”.
O delegado disse que vai apurar as denúncias,
mas reiterou que cinco delegados participaram da ação,
acompanhada pela Corregedoria da Polícia Civil.

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/patente-de-droga-para-tratar-de-aids-no-brasil-gera-briga-judicial-entrelaboratorios-12712208#ixzz3CsdkVVzJhttp://oglobo.globo.com/sociedade/saude/patente-de-droga-para-tratar-de-aidsno-brasil-gera-briga-judicial-entre-laboratorios-12712208 - ixzz3CsdkVVzJ

Patente de droga para tratar de Aids no Brasil gera briga judicial entre laboratórios
Em disputa que pode ditar rumos do tratamento, empresa brasileira quer fazer remédio
criado por gigante americana
POR CESAR BAIMA
04/06/2014 6:00 / ATUALIZADO 13/06/2014 14:01

Uma briga na Justiça entre o laboratório brasileiro
Cristália e o gigante farmacêutico mundial AbbVie pode
ditar os rumos e o futuro da política de tratamento universal de portadores do HIV, o vírus causador da Aids, no
Brasil. Iniciada em 2009, a ação contesta a patente do
medicamento Kaletra, concedida pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) à americana Abbott em
2000 e que deu ao laboratório o monopólio da sua venda no país.
Associação dos antirretrovirais ritonavir e lopinavir,
o Kaletra é o principal tratamento de segunda escolha
— prescrito quando os remédios da chamada primeira escolha, mais antigos, não surtem efeito devido ao
desenvolvimento de resistência pelo vírus — usado no
Brasil. Segundo o Grupo de Trabalho sobre Propriedade
Intelectual (GTPI) da Rede Brasileira pela Integração dos
Povos (Rebrip), coordenado pela Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), a estimativa é de que
hoje ele seja distribuído pelo Ministério da Saúde a pelo
menos 73 mil dos 313 mil soropositivos que eram atendidos pelo programa do governo em dezembro de 2012,
a um custo de quase US$ 50 milhões anuais.
O problema é que uma proporção cada vez maior
dos soropositivos brasileiros está infectada com cepas
resistentes do HIV, necessitando de medicamentos não
só de segunda como de terceira linhas, ainda mais caros,
o que começa a levantar dúvidas quanto à sustentabilidade financeira do programa do governo. Além disso,
no fim do ano passado o Ministério da Saúde alterou
o protocolo para o fornecimento dos remédios, o que
deverá colocar mais 100 mil soropositivos no âmbito do
programa este ano.

E é aí que a briga entre Cristália e AbbVie ganha
uma relevância que vai além do simples embate entre
as duas empresas, pois o resultado do processo deverá estabelecer os precedentes e ordenamento jurídico que guiarão o sistema em torno do licenciamento
compulsório, popularmente conhecido como “quebra
de patente”, de remédios no Brasil previsto na legislação
nacional sobre o assunto. Isso porque, nos últimos anos,
a simples ameaça de usar o mecanismo já era suficiente
para levar os grandes laboratórios a reduzir os preços
cobrados do governo. Tanto que os gastos totais com a
compra de antirretrovirais pelo Ministério da Saúde recuaram de R$ 1,084 bilhão em 2009 para R$ 770 milhões no ano passado. Mas esta estratégia está perdendo
força, já que quase nunca a ameaça é levada a cabo,
afirma Marcela Vieira, integrante da Abia e coordenadora
do GTPI.
Fiocruz é maior produtora nacional
Marcela lembra que desde a entrada em vigor
na nova lei de patentes brasileira, em 1996, até hoje,
apenas um medicamento antirretroviral teve sua patente
de fato “quebrada”, o Efavirenz, em 2007. Então, as negociações entre o governo e o laboratório Merck para
redução de seu preço fracassaram. Com o licenciamento compulsório, um genérico do Efavirenz passou a ser
importado de um laboratório indiano até começar a ser
produzido pela Fiocruz, trazendo uma economia estimada em mais de US$ 100 milhões aos cofres públicos até
2011.
— O custo da compra de remédios antirretrovirais
pelo governo vinha diminuindo, mas esta curva começa
a virar — alerta Marcela. — Teremos mais pessoas em
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tratamento e a incorporação de novos medicamentos,
com cada vez mais pacientes saindo da primeira para a
segunda e a terceira linha. Tudo isso vai resultar em uma
alta nos custos que coloca em risco a sustentabilidade
financeira do programa. E o pior é que não vemos isso
como uma preocupação do governo. Não dá para admitir
que se fale que não há problema de recursos na área de
saúde no Brasil. Não estamos preocupados só com a
continuidade do tratamento dos soropositivos, mas com
o orçamento da saúde brasileira como um todo.
Já Hayde Felipe da Silva, diretor-executivo do Instituto de Tecnologia em Fármacos da Fiocruz (Farmanguinhos), maior fornecedor público de remédios genéricos para o programa de tratamento de soropositivos, no
valor de R$ 200 milhões anuais, afirma que o governo
deve decidir se vai estimular a indústria nacional a investir na pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para
produção local de antirretrovirais ou continuará “refém”
dos grandes laboratórios multinacionais e intermediários.
— Nosso maior problema atualmente em relação
aos remédios de segunda e terceira geração é a obtenção dos princípios ativos — conta. — Isso vai exigir um
grande esforço da indústria farmacoquímica, que para
isso vai precisar de um cenário de estabilidade jurídica.
Visão parecida tem Ogari Pacheco, presidente do
Cristália:
— Estamos lutando por um princípio. A ideia é
estabelecer uma jurisprudência que vá nortear disputas
semelhantes no futuro, dando segurança jurídica para
todas as empresas que queiram trabalhar e investir na
pesquisa e desenvolvimento para produção destas substâncias complexas no Brasil e não ver todo seu esforço
interrompido por uma decisão judicial.
Em nota, o Abbvie afirmou estar “seguro que sua
patente do lopinavir no Brasil foi outorgada de forma válida e em conformidade com lei brasileira”.
Entenda o caso
Na ação na Justiça, o Cristália alega a inconstitucionalidade da concessão da patente do Kaletra por meio
de um mecanismo conhecido como pipeline, criado pela
lei de patentes brasileira aprovada em 1996 (9.279/96)
em resposta à assinatura pelo país, na Organização Mundial do Comércio, do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionadas ao Comércio
(Trips, na sigla em inglês), e que reconheceu pela primeira vez a patenteabilidade de medicamentos no Brasil.
Usando este mecanismo, grandes laboratórios
como o Abbott puderam requisitar, a partir de patentes
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concedidas no exterior, o registro automático de substâncias e associações como o Kaletra que pela lei deveriam
já ser de domínio público no Brasil. Como consequência,
o Cristália também argumenta que a patente do remédio
não passou por uma análise formal e técnica dos requisitos de patenteabilidade pelo INPI nem teve anuência
prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), outros requisitos da lei.
Em julgamento realizado em fevereiro de 2012, a
juíza Daniela Pereira Madeira, da 9ª Vara Federal do Rio,
acatou a alegação de inconstitucionalidade das patentes
pipeline e emitiu liminar suspendendo o registro do
Kaletra no Brasil. Diante disso, o então laboratório Abbott
recorreu e o caso foi parar no Tribunal Regional Federal
da 2ª Região, ainda no Rio, onde os desembargadores
Antonio Ivan Athié, Paulo Espirito Santo e Abel Gomes
decidiram não abordar o tema das patentes pipeline, objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade movida pela
Procuradoria Geral da República também desde 2009
e que ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal
Federal.
Em sua nota, o Abbvie afirmou ainda que a decisão dos desembargadores “foi favorável” ao seu ponto
de vista, confirmando tanto a constitucionalidade das
patentes por pipeline quanto o cumprimento das exigências da lei pelo Kaletra. “Apesar de ter sido solicitado à Anvisa que agora dê o consentimento à patente
do AbbVie, esta é uma mera formalidade, já que Kaletra
foi aprovado pela Anvisa em 9 de outubro de 2000. A
aprovação para comercialização, conferida pela Anvisa,
atesta, no Brasil, a eficácia e a segurança de um medicamento”, destaca o laboratório.
E como a sentença inicial de Daniela nunca
foi executada, o agora AbbVie também mantém até
hoje a exclusividade da venda do Kaletra no país,
onerando o programa de universalização do tratamento do governo. Segundo levantamento do GTPI,
os gastos só com este medicamento poderiam ser
60% menores se o Ministério da Saúde pudesse
comprar seu equivalente genérico mais barato no
mercado internacional. Já Ogari Pacheco, presidente
do Cristália, garante que sua empresa está preparada
para fabricá-lo em quantidade suficiente para suprir a
demanda nacional, prevista em mais de 92 milhões
de doses nas suas diversas formulações, praticando
preços até 30% menores que os cobrados pelo agora laboratório AbbVie, de US$ 0,451 a unidade do
tipo mais usado, com a vantagem de gerar empregos
e impostos ao longo de toda sua cadeia produtiva
dentro do país.

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/oms-recomenda-que-todos-os-homens-que-fazem-sexo-com-homenstomemantirretrovirais-13217468#ixzz3CsjnR2Zwhttp://oglobo.globo.com/sociedade/saude/oms-recomenda-quetodosos-homens-que-fazem-sexo-com-homens-tomem-antirretrovirais-13217468 - ixzz3CsjnR2Zw

OMS recomenda que todos os ‘homens que fazem sexo com homens’
tomem antirretrovirais
Segundo entidade internacional, epidemia de Aids entre gays cresce de forma alarmante
POR DANDARA TINOCO
11/07/2014 8:56 / ATUALIZADO 12/07/2014 12:43

RIO - A sugestão de que homens gays usem
medicamentos antirretrovirais como forma de prevenir
a infecção pelo HIV, divulgada ontem pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), mobilizou médicos e ativistas em torno do tema. A eficácia do uso preventivo dos
remédios — que, segundo pesquisas, pode reduzir em
até 92% o risco de infecção — é enfatizada por especialistas que aplaudiram a recomendação, publicada em um
momento em que as taxas de infecção pelo vírus da Aids
entre gays estão atingindo altos níveis em todo o mundo.
A proposta é aprovada também por organizações
civis. Alguns militantes defendem, no entanto, que o uso
preventivo dos remédios deva ser voltado para gays em
situação de maior vulnerabilidade, como profissionais do
sexo e jovens, por exemplo. A viabilidade de colocar a
proposta em prática também é motivo de discussão, mas
o Ministério da Saúde informou que vai avaliar a ideia.
“Pela primeira vez, a OMS recomenda fortemente que os homens que fazem sexo com homens
considerem tomar medicamentos antirretrovirais como
um método adicional de prevenir a infecção pelo HIV,
juntamente com o uso de preservativos”, informa a
nota. O comunicado inclui os gays em uma lista de grupos-chave a quem não estão sendo oferecidos serviços
adequados, o que muitas vezes é relacionado à criminalização e ao estigma que essas pessoas sofrem. A
organização elenca ainda transsexuais, prisioneiros,
pessoas que usam drogas injetáveis e profissionais do
sexo entre os que estão em alto risco. Juntos, eles correspondem a cerca de metade de todas as novas infecções pelo HIV no mundo.
Gottfried Hirnschall, chefe do departamento
de HIV da OMS, afirmou que as taxas de infecção
entre homossexuais estão aumentando novamente
após 33 anos do pico da epidemia. Haveria uma diminuição do medo da infecção entre os jovens, devido ao acesso a medicamentos que permitem que
pacientes vítimas da Aids vivam com a doença, diminuindo a prevenção. Atualmente, jovens homossexuais homens possuem 19 vezes mais chances de
infecção que a população em geral.

O infectologista Alexandre Barbosa, da Faculdade
de Medicina da Unesp-Botucatu elogia a sugestão da organização:
— Esse é um passo fundamental. A profilaxia
pré-exposição já se mostrou extremamente eficaz e evita
em mais de 90% o risco de infecção, quando o paciente
toma o remédio todos os dias — afirma. — A OMS está
adotando o que os Centros de Controle e Prevenção de
Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês)
já recomendam desde 2011.
O médico diz que, apesar de existirem grupos
de maior risco entre os homossexuais, a abrangência da
proposta da OMS deve ter levado em conta o fato de
que a prática de sexo anal, comum entre gays, aumenta
as chances de transmissão do vírus.
Para o médico e professor da UFRJ Amilcar Tanuri, a proposta da Organização Mundial de Saúde
“faz sentido”, já que há grupos em que a incidência de HIV é maior que na população em geral. No
entanto, ele chama atenção para o fato de que o
uso preventivo dos antirretrovirais pode ter efeitos
contrários aos desejados, caso seja feito de forma
irresponsável:
— O problema maior é que, se os indivíduos em
tratamento preventivo não tomarem a medicação regularmente, podem se infectar e selecionar vírus resistentes
à medicação em uso e transmitir esse vírus para seus
parceiros. Por isso, temos que ter um controle sobre os
indivíduos em uso preventivo destas medicações.
Os médicos afirmam que apesar de os antirretrovirais para uso preventivo terem efeitos colaterais —
como problemas renais e ósseos — a incidência deles
em pacientes é baixíssima. O volume de medicamentos
usados é menor do que os recomendados na terapia
regular, para soropositivos.
‘Os custos vão limitar isso’, diz ONG
Já o diretor presidente da Associação Brasileira
Interdisciplinar de Aids (ABIA), Richard Parker, vê a sugestão da OMS com cautela.
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— É importante ampliar todas as tecnologias e
técnicas de prevenção existentes, o tratamento com antirretrovirais deve fazer parte do leque de opções para
pessoas que têm práticas de risco, mas é óbvio que os
custos vão limitar o uso disso em todo o mundo, não só
no Brasil.
Para ele, é “exageradamente otimista” crer que
o uso de antirretrovirais ganhará protagonismo na prevenção da epidemia de HIV:
— Em muitas partes do mundo, nem as pessoas
já infectadas têm acesso aos medicamentos. Ou seja,
não é necessariamente uma tecnologia que poderá ser
usada amplamente como resposta à epidemia. A camisinha continuará a ter um papel central nisso. Porém, para
pessoas que não estão usando preser vativo regularmente, o remédio pode ser muito importante.
Militantes gays dizem apoiar o uso dos remédios
na prevenção, mas fazem ressalvas em relação à
recomendação para todos os homens que fazem sexo
com homens. Beto de Jesus, secretário para América
Latina e Caribe da Associação Internacional de Gays e
Lésbicas (Ilga, na sigla em inglês), defende que a sugestão seja precedida por um exame caso a caso:
— Esse tipo de recomendação não é para todo

os homossexuais. Acho que deveria ser direcionada para
pessoas que não conseguem ter adesão ao preservativo
e pessoas que são mais vulneráveis, como profissionais
do sexo e usuários de droga injetáveis.
Já Carlos Magno Silva Fonseca, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis
e Transexuais (ABGLT ) afirma que é preciso assumir que
“há um problema nessa população (homossexual)”.
— Quando se falava em grupo de risco, lutamos
para não ter haver um estigma sobre essa população,
mas temos maturidade para entender que a Aids não
está resolvida na nossa comunidade — pondera. — A infecção está aumentando nessa galera de 15 a 25 anos.
A nota da OMS esclarece que o uso de antirretrovirais seria uma complementação à prevenção. Segundo
a organização, isso diminuiria a incidência do HIV entre
homens entre 20% a 25% e evitaria um crescimento da
Aids na próxima década.
A inclusão da profilaxia pré-exposição no Sistema
Único de Saúde está sendo avaliada pelo Ministério da
Saúde por meio de duas pesquisas de campo. A previsão é que os primeiros resultados sobre a viabilidade
da oferta da terapia na rede pública sejam apresentados
em 2015.

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/brasil-teve-aumento-de-11-nos-casos-de-infeccoes-por-hiv-entre-2005-2
013-13273033#ixzz3CsPHuzlv

Brasil teve aumento de 11% nos casos de infecções por HIV entre 2005 e 2013
País está na contramão da tendência de queda de mortes e contaminação pela doença,
segundo relatório da Unaids
POR O GLOBO
16/07/2014 8:48 / ATUALIZADO 16/07/2014 21:02

Em queda em quase todo o mundo, a taxa de novas infecções pelo vírus da Aids teve aceleração de 11%
entre 2005 e 2013 no Brasil, revela o relatório “The Gap
Report”, do Programa Conjunto das Nações Unidas HIV/
Aids (Unaids), divulgado ontem. No planeta — onde o
total de pessoas infectadas está estável em cerca de 35
milhões —, houve diminuição de 28% no número de novos casos. O resultado é puxado pelo recuo em regiões
críticas para a epidemia, como a África Subsaariana, onde
a redução nas novas infecções chegou a 33%. Fora do
continente africano, alertam membros da agência da
ONU, a expansão do HIV ocorre impulsionada pela contaminação de indivíduos de grupos vulneráveis, sobretudo homens que fazem sexo com homens. O fenômeno
inclui o Brasil.
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O anúncio acontece quatro dias depois da Organização Mundial de Saúde afirmar que há um crescimento
alarmante da doença em grupos de risco e recomendar o uso de antirretrovirais para todos os homens que
fazem sexo com outros homens.
Para Luiz Loures, diretor-executivo adjunto do
Unaids, há uma “nova onda” da doença:
— Nos países onde há avanço da epidemia, o
crescimento é sobretudo entre os homens gays. Principalmente os jovens — afirma Loures. — É como se estivéssemos voltando no tempo, à epidemia que vimos
nos anos 1980. Há uma contradição, já que esses grupos foram justamente os que começaram a mobilização
em torno do combate.
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CAI USO DE PRESERVATIVOS
Entre os motivos relacionados a esse crescimento, ele lista a discriminação, que dificulta o acesso
a serviços médicos, e a redução no uso de preservativos, estimulada pela falsa ilusão de que a epidemia
acabou. Loures também cita uma mudança de agenda do movimento LGBT, que teria se voltado mais às
questões de direitos civis, afastando parcialmente a
doença de sua pauta.
— O que me preocupa é chegar ao fim da epidemia deixando muita gente para trás, como os gays.
A doença tem de acabar para todos — afirma Loures,
para quem a recomendação de que todos os homens
que fazem sexo com homens usem antirretrovirais como
forma de prevenção, feita pela Organização Mundial de
Saúde semana passada, é uma “arma a mais”, mas não
resolve o problema.
Georgiana Braga-Orillard, diretora do Unaids no
Brasil, chama atenção para a necessidade de renovar as
campanhas de prevenção no país.
— O Brasil se enquadra entre os países que deram
uma resposta cedo à doença A maioria deles teve uma
queda no início da epidemia e, agora, um aumento. Há
uma certa fadiga das pessoas vendo as mesmas mensagens sobre o tema há anos — avalia. — Os jovens não
estão usando preservativos, principalmente os homens
que fazem sexo com homens.
A expansão da taxa de novos casos não é exclusividade brasileira. O Chile teve um aumento ainda mais
expressivo, de 31%. Já na América Latina como um todo,
houve leve queda, de 3%. Em países como Filipinas e
Paquistão, o avanço da doença chegou aos três dígitos,
de 425% e 338%, respectivamente.
Com 200 milhões de habitantes, o Brasil concentrava, em 2013, 2% dos casos de HIV no mundo e 47%
das ocorrências na América Latina. Ainda de acordo com
o estudo do Unaids, o país registrou aumento de 7% nos
casos de morte relacionadas à Aids entre 2005 e 2013.
No entanto, mais de 40% da população infectada no
país têm acesso a antirretrovirais.
Em nota, o Ministério da Saúde reconheceu a
importância de atenção à prevenção, tratamento e diagnóstico dos casos. E sustentou que “a taxa de detecção
de Aids no país está estabilizada em 20 casos a cada
100 mil habitantes, o que representa cerca de 39 mil
casos novos da doença ao ano”. Atualmente, segundo
o ministério, estima-se que 750 mil pessoas vivam com
HIV e Aids no país, sendo que 123 mil desconhecem

essa sua situação. O órgão lista ações desenvolvidas,
como a alta de 40% no número de pessoas iniciando
o tratamento com antirretrovirais no primeiro semestre
deste ano, em comparação com o mesmo período de
2013. Segundo o texto, entre 2005 e 2013, o Brasil mais
que dobrou o total de pessoas em tratamento: de 165
mil para 353 mil.
— Recebemos o documento com muita tranquilidade, os dados não nos chocaram. Eles são consistentes
com os boletins do ministério — diz Fábio Mesquita, diretor do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais do
Ministério da Saúde. — Os dados do Brasil são proporcionais ao crescimento da população.
Membros de ONGs voltadas ao combate à
doença, no entanto, criticam as políticas públicas conduzidas pelo ministério. Para Salvador Correa, da equipe
de coordenação da Associação Brasileira Interdisciplinar
de AIDS (Abia), o governo não tem conversado com a
sociedade civil:
— Há uma necessidade de repolitizar o enfrentamento à epidemia. Tivemos alguns avanços, sobretudo
no campo biomédico, mas isso acaba esbarrando em
uma falta do diálogo com a sociedade. O governo tem
lançado novas formas de combate, mas é necessário
que o indivíduo opine sobre essas estratégias, que incluem de distribuição de camisinhas ao tipo de tratamento.
QUESTÃO RELIGIOSA ATRAPALHARIA
Jaime Marcelo Pereira, representante da Rede
Nacional de Pessoas Vivendo com Aids/HIV, aponta as
assimetrias regionais das políticas públicas:
— Atualmente, a atenção é desigual nas regiões. Os
municípios e os estados têm percepções diferentes sobre
a política de saúde para Aids. Muitos prefeitos, por exemplo, não investem por questões pessoais ou religiosas.
O relatório divulgado ontem pelo Unaids descreve
perspectivas para frear a doença. Segundo a agência, o
controle da epidemia poderá ocorrer até 2030. Assim, o
mundo evitaria 18 milhões de novas infecções pelo HIV
e 11,2 milhões de mortes relacionadas à Aids, segundo
a agência. Desde o primeiro boom no número de casos,
na década de 1980, 49 milhões dos 78 milhões de infectados morreram.
O relatório informa que US$ 19,1 bilhões foram
investidos globalmente para combater a doença em
2013 e estima que serão necessários entre US$ 22 bilhões e US$ 24 bilhões para 2015.
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Ativistas responsabilizam governo pelo aumento de novas infecções por HIV. Ministério da
Saúde alega que números refletem ampliação da testagem
16/07/2014 - 20h40

Dos dados do novo relatório divulgado nessa
quarta-feira (16) pelo Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/Aids (Unaids) o mais comentado por
militantes foi o crescimento de 11% de infecções no Brasil, entre 2005 e 2013. Eles disseram que esperavam
resultados nesse sentido, por conta do que consideram
retrocesso nas políticas públicas de combate ao HIV/
aids. O Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais,
do Ministério da Saúde, emitiu nota analisando esse e
outros números.
Segundo o Departamento, o crescimento de 11%
de novas infecções no Brasil é semelhante ao de países
da Europa e dos Estados Unidos, que também tiveram
aumento médio de 8%.
Diz a nota que, apesar da prevalência na população
ser muito baixa, a doença é concentrada em populações
específicas, como homens que fazem sexo com homens
(HSH), gays, profissionais do sexo, travestis, transexuais,
pessoas que usam drogas, nos quais a prevalência pode
ser maior que 10%.
“Aumentam os casos entre a população de jovens gays e o governo estigmatiza justamente esse grupo, vetando a campanha de prevenção dirigida a eles”,
comenta o médico Juan Carlos Raxach, assessor de
projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(ABIA).
Carla Almeida, presidente do Grupo de Apoio a
Prevenção da Aids do Rio Grande do Sul (Gapa/RS) também credita ao veto de campanhas de prevenção parcela da responsabilidade por esses 11%. Ela acha que as
populações mais vulneráveis recebem pouca atenção, o
que dificulta o acesso delas ao tratamento.
“Sem contar que os recursos financeiros para as
ONGs foram diminuídos, o que também prejudicou a prevenção”, continua Carla. “Hoje só se fala em testar e tratar.
As necessidades do indivíduo foram deixadas de lado.”
José Araújo Lima, presidente do Espaço de Prevenção Humanizada (Epah) e Márcia Leão, da Secretaria
Executiva da Articulação Nacional de Luta Contra Aids
(Anaids) e coordenadora executiva do Fórum ONGs/Aids
do Rio Grande do Sul são da mesma opinião.
“O governo pagou para os segmentos conservadores, não realizando campanhas e ações de prevenção. Agora, a fatura chegou”, diz Araújo.
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“Essas novas infecções são consequência do
abandono das ações de prevenção em nosso país. Há
um descaso, a aids deixou de ser agenda prioritária nos
últimos anos”, diz Márcia.
Para o médico Juan Carlos Raxach, o relatório do
Unaids dá visibilidade a um dado para o qual a sociedade civil e a ABIA estão chamando atenção há tempos.
“Temos avisado o governo, especialmente de 2011 para
cá, que a aids não está controlada. Basta pegar as estatísticas no Rio de Janeiro. As mortes estão aumentando
em função dos diagnósticos tardios. É absurdo um país
que tem tratamento universal de aids apresentar taxas
assim.”
Marta McBritton, presidente do Instituto Cultural
Barong, acredita que as campanhas maciças de testes impactaram nesse aumento das novas infecções.
“Com campanhas como a Fique Sabendo, as pessoas
começaram a fazer mais testes. Quando se testa mais,
os resultado aparecem mais nas estatísticas.”
Em sua nota, o Departamento de DST/Aids e
Hepatites Virais faz exatamente essa análise. “No período analisado, o Brasil aumentou em 32% a testagem
para HIV na sua população. A cobertura da realização dos
exames passou de 28% da população sexualmente ativa
(15 a 64 anos), em 2005, para 37%, em 2013. Além
desse aumento na população em geral, o Ministério vem
investindo, em parceria com organizações da sociedade
civil, em ampliar o acesso ao teste nas populações mais
vulneráveis. Essas ações permitem ampliar o número de
pessoas que conhecem, o mais precocemente possível,
a condição de infectadas.”
Carla Almeida acredita no impacto do maior
número de testes e, como Marta, cita a campanha Fique
Sabendo. “Mas não foi só isso, com certeza. Tem muito
mais fatores dentro desses 11%.”

Marta acha que está aí uma boa oportunidade para se investir em projetos de prevenção e
saúde sexual nas escolas, no trabalho, nas ruas. “O
Brasil é um país erotizado, nós temos um apelo de
mídia sexualizado e não há projetos de prevenção
e saúde sexual nem nas escolas públicas nem nas
particulares.”
Redação da Agência de Notícias da Aids
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Ex-policiais são presos por envolvimento em esquema de extorsão de prostitutas, em Niterói
Delegado afirma que quadrilha movimentava R$ 154 mil por mês com cobrança de “taxas de segurança” de
garotas de programa
POR GUSTAVO SCHMITT
30/07/2014 14:28 / ATUALIZADO 30/07/2014 15:34

NITERÓI - Seis pessoas foram presas e indiciadas por formação de quadrilha e extorsão de prostitutas,
na manhã desta quarta-feira, em Niterói, São Gonçalo e
Maricá. Entre os acusados, estão o ex-policial civil Robson de Souza Silva e o ex-policial militar Flávio da Silva.
De acordo com o delegado Gláucio Paz, os ex-policiais
fazem parte de uma quadrilha que movimentava R$ 154
mil por mês com a cobrança de “taxas de segurança”
para que as garotas de programa pudessem trabalhar em
salas que funcionavam como prostíbulos no edifício 327
da Avenida Amaral Peixoto, no Centro.

também é acusado de participar da quadrilha, conseguiu
escapar do cerco dos policiais e está foragido.

— Essa quadrilha cobrava o valor de R$ 70 por dia
de taxa de segurança. As garotas de programa que trabalhavam no prédio tinham que dar o dinheiro, sob pena
de sofrerem ameaças e até de serem expulsas. Identificamos que 92 apartamentos desse edifício funcionavam como prostíbulos. A investigação aponta que esses
ex-policiais lider avam a quadrilha e eram responsáveis
pela segurança e ameaças de quem descumpria as ordens estabelecidas— afirma o delegado, que comandou
operação.

Na ocasião, as prostitutas e seus clientes teriam
sido conduzidos à delegacia para que prestassem depoimento e fossem conferidos possíveis antecedentes
criminais. No entanto, as prostitutas denunciaram, em
audiência pública na Câmara, ter sofrido agressões e
abuso sexual. Disseram ainda que foram roubadas durante a ação da polícia e que a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói se negou a fazer o registro do caso.

Foram presos ainda Anderson Cruz da Silva, Paulo
Roberto de Souza, Wilson Oliveira Souza e Willian Antenuzi da Silva, que era responsável por fazer a cobrança.
Contra eles foram cumpridos mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça. Contudo, de acordo com
o delegado, o síndico do prédio, Orlando Chagas, que

PROSTITUTAS DENUNCIAM
ABUSO SEXUAL

AGRESSÕES

E

A investigação da polícia no prédio 327 acontece
desde 2012 e culminou com uma polêmica operação
no dia 23 de maio. Durante a ação, os quatro primeiros
andares do prédio, que funcionavam como prostíbulos,
foram interditados. Pelo menos 148 apartamentos, nos
11 pavimentos do edifício, são residências familiares.

Em apoio a elas, a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) emitiu nota em que repudia o que
chamou de “graves violações de direitos contra as prostitutas e abuso de poder por parte dos policiais”.
O delegado prometeu apurar as denúncias, mas
reiterou que cinco delegados participaram da ação,
acompanhada pela Corregedoria da Polícia Civil.

http://politica.estadao.com.br/blogs/roldao-arruda/candidatos-saoomissos-sobre-aids-afirma-diretor-de-ong/

‘Candidatos são omissos sobre aids’, afirma diretor de ONG
ROLDÃO ARRUDA
26 Setembro 2014 | 00:36

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(Abia) encaminhou aos candidatos à Presidência da
República perguntas sobre políticas de combate à
epidemia de aids. Só Aécio Neves respondeu O Brasil registrou um preocupante aumento de 11% na
taxa de infecções pelo vírus HIV no período de 2005
a 2013, segundo relatório divulgado recentemente

pela Organização das Nações Unidas (ONU/Unaids).
Essa foi uma das razões que levaram a Associação
Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia) a encaminhar
a cada candidato à Presidência da República uma
indagação sobre propostas de ações para conter a
epidemia. Só receberam resposta de Aécio Neves,
candidato pelo PSDB.
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O silêncio dos outros foi considerado espantoso pelo diretor da ONG, o antropólogo Richard Parker.
Para ele trata-se de uma grave omissão, considerando a
gravidade da epidemia de aids no País.
O que levou a Abia a encaminhar a pergunta
aos candidatos à Presidência?
A aids é a questão de saúde que mais dominou
os debates sobre saúde pública nos últimos 25 anos.
É o setor no qual mais tem sido gasto dinheiro, onde
se elaboraram mais políticas públicas. Não há dúvida de
que foi o grande motor do aumento dos gastos neste
período. Trata-se, portanto, de uma questão para ser debatida publicamente, mas que não está aparecendo nos
debates eleitorais.
Qual foi a reação dos candidatos?
Só tivemos retorno da campanha do Aécio Neves.
Dilma Rousseff, Marina Silva e Pastor Everaldo não responderam. Nem o Eduardo Jorge e a Luciana Genro, que, eu
achei, seriam os candidatos com mais coisas a dizer sobre o tema. Fiquei surpreso nesses casos. Em relação à
Dilma eu já esperava algo mais ou menos assim.
Por que?
O governo dela fugiu do enfrentamento da
questão, como tem sido denunciado de maneira
sistemática pelos movimentos sociais. Um exemplo
disso foram as campanhas de saúde que não aconteceram. A campanha contra a homofobia nas escolas foi
censurada, a campanha de prevenção de aids voltada
para homens que fazem sexo com homens também não
saiu, assim como a campanha destinada à prostitutas.
Foi uma coisa atrás da outra, ano após ano. Não nos
surpreendemos quando a ONU anunciou recentemente
que a epidemia está crescendo no Brasil, principalmente
entre jovens gays, homens que fazem sexo com homens
e pessoas trans. A falta de uma resposta da campanha
da Dilma é consistente com a maneira como o governo
dela tratou a aids.
E quanto à segunda colocada nas pesquisas,
Marina Silva?
Não sei se não respondeu porque a campanha
dela não se preocupa com o assunto. Não sei se está
evitando polêmica depois daquela questão das políticas
LGBT que ela anunciou e depois retirou do programa.
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Não sei se foi a preocupação com a bancada evangélica
e com o voto evangélico, repetindo o que acontece com
a Dilma. Seja qual for o motivo, o silêncio impressiona,
porque, como já disse, se trata de um dos principais
assuntos de saúde pública no Brasil e no mundo.
O programa dela aborda a questão LGBT.
O programa da Marina não menciona aids nem
HIV em nenhum momento. Fiz uma procura no documento e encontrei muita coisa sobre cidadania, mas
nada sobre a aids.
Você acha que os setores mais conservadores
estão conquistando mais espaço?
Os movimentos sociais vem denunciando há alguns anos uma onda de conservadorismo, vinculada ao
avanço de grupos religiosos conservadores. Isso tem tido
um impacto grande nas políticas públicas. No governo
federal, nos Estados e municípios verifica-se um claro
retrocesso, um medo de políticos e administradores de
enfrentarem a questão. Isso deixa claro que a sociedade
brasileira deve se mobilizar urgentemente para exigir
uma resposta efetiva à epidemia.
O que candidato do PSDB respondeu foi satisfatório para a Abia?
A resposta mostra uma certa seriedade na maneira como sua campanha aborda a questão. O fato de
se posicionar já é um reconhecimento da seriedade da
epidemia. É coerente com os governos do PSDB. No
governo de Fernando Henrique Cardoso a aids teve um
enfrentamento razoável. Nesse sentido, a campanha do
Aécio marcou pontos.
A informação sobre os candidatos e a pergunta da Abia está na
última edição do boletim informativo da entidade. O boletim
também contém a íntegra da resposta enviada pelo comitê de
campanha de Aécio, que foi resumida da seguinte maneira:
Irá promover a retomada da prioridade para a manutenção
do Programa HIV/AIDS por meio da Rede Brasil Prevenção e
Tratamento das DST/AIDS e Hepatites Virais (Rede). A Rede
será estruturada, segundo o texto enviado à Abia, “a partir de
três frentes de ação: qualificar o atendimento realizado pela
atenção básica dos municípios, criar ou fortalecer os Serviços
de Atenção Especializada em HIV/AIDS, DST e hepatites virais
e organizar a atenção hospitalar”.

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

http://www.agenciaaids.com.br/noticias/interna.php?id=22733

Eduardo Jorge, candidato do PV, responde à ABIA sobre seu plano para conter a aids
A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(ABIA) denunciou em seu boletim nº 59 que, exceto
Aécio Neves (PSDB), nenhum dos candidatos a presidente havia respondido à pergunta que fez a todos eles:
O que os candidatos planejam fazer para conter a epidemia de HIV/ aids no país? Nessa terça-feira (30), a
entidade emitiu nota dizendo que recebeu a resposta de
Eduardo Jorge, candidato do PV, após a repercussão da
notícia do boletim. Veja a nota da ABIA na íntegra:
Após repercussão, candidato do PV responde
à ABIA sobre o que planeja fazer para conter a epidemia de aids no país
Após a repercussão sobre o baixo interesse dos
presidenciáveis na resposta à epidemia do HIV e da aids
– divulgada em primeira mão no Boletim nº 59 da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS – Eduardo Jorge
(PV) enviou o resumo sobre o que planeja fazer para
conter a epidemia, caso eleito. Esclarecemos que a ABIA
fez vários contatos por email e por telefone com as campanhas dos partidos mais expressivos nacionalmente
(incluindo o PV). Na ocasião, somente um candidato
(Aécio Neves) retornou. A seguir, publicamos a resposta
do candidato do PV.
Resposta de Eduardo Jorge, PV
“Como médico sanitarista, entendo que a prevenção é a melhor medida para minimizarmos o número
de pessoas infectadas por HIV no Brasil.
O SUS deve fortalecer seu programa de prevenção
à aids através do fortalecimento do Programa de Saúde
da Família, que em nosso programa de governo tem
especial atenção. Vamos fortalecer a Atenção Básica de
Saúde, adequar a formação em saúde às necessidades
do SUS e priorizar nos cursos de medicina a formação de
médicos especializados na saúde da família. Queremos
tomar a promoção da saúde como tarefa obrigatória de
todas as políticas públicas. Incentivar o uso de medicamentos genéricos.

O Boletim Epidemiológico do SUS 2012 aponta
que entre 13 e 19 anos a ocorrência de aids é maior
entre as mulheres. Entre meninos de 17 a 20 anos de
idade, em cinco anos, a prevalência do HIV passou de
0,09% para 0,12%. O mesmo levantamento mostra
que a forma de transmissão predominante do vírus é
a sexual. Defendo a promoção da educação sexual no
ensino médio como forma de evitar a epidemia de gravidez precoce e também prevenir doenças sexualmente
transmissíveis.
A aids, segundo este levantamento, é mais incidente, em ambos os sexos, de 25 a 49 anos de idade.
Para este grupo é preciso atenção em todas as frentes,
promovendo orientação, acesso à informação e prevenção. É preciso estar nas escolas, nas universidades,
em centros comunitários, em todos os lugares onde for
possível levar esta tríade à população.
As universidades públicas e privadas devem realizar, obrigatoriamente, atividades de extensão no sentido de levar à população, em seus diferentes nichos,
informação, orientação e tratamento. E esta aproximação
deve ser interdisciplinar, não se restringindo apenas à
área de saúde. A área de comunicação, por exemplo,
pode ajudar na aproximação e no desenvolvimento de
estratégias e campanhas.
Em relação à vulnerabilidade, o Boletim Epidemiológico mostra que o resultado positivo para HIV está
relacionado principalmente ao número de parceiros
sexuais, à coinfecção com outras doenças sexualmente
transmissíveis e às relações homossexuais. Por esta
razão, é preciso promover a saúde com políticas e campanhas permanentes de prevenção a HIV/DST para e
com a população LGBT”.
Dica de entrevista: ABIA (Comunicação)
Tel.: (21) 2223-1040
Fonte: ABIA http://agenciaaids.com.br/notic

http://agenciaaids.com.br/noticias/interna.php?id=22740

ABIA alerta sobre risco da reeleição de candidatos financiados pela indústrianfarmacêutica
02/10/2014 - 19h

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
(ABIA) divulgou nessa quinta-feira (2) nota sobre um
alerta aos eleitores feitos pelo Grupo de Trabalho em
Propriedade Intelectual da Rede Brasileira pela Integração dos Povos (GTPI/Rebrip). O grupo, secretariado

pela ABIA, listou candidatos à reeleição que tiveram em
2010 suas campanhas financiadas pela Interfarma, associação que representa os interesses de grandes laboratórios farmacêuticos estrangeiros.
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“Como as contas dos financiadores de campanha
de 2014 ainda não estão fechadas, não foi possível encontrar no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dados referentes às doações da Interfarma para as eleições
de 2014. Mas acreditamos que o alerta baseado em
dados do TSE para as eleições de 2010, ainda assim, é
válido”, diz a nota.
Para o GTPI, as empresas não fazem doação,
fazem investimentos. “Por isso, quem financia a campanha pode influenciar o que o(a) candidato(a) vai fazer
depois de eleito(a)”. Desde 2003, o GTPI monitora de
perto o processo legislativo, com foco em projetos de
lei sobre o tema de patentes farmacêuticas e acesso a
medicamentos.

fesa da saúde com dados sobre financiamento de campanha. Ele avalia que a relação causa-efeito nem sempre
é direta, ou seja, nem sempre é possível demonstrar que
um parlamentar agiu de determinada forma em razão
direta do financiamento que recebeu.
A partir de sua experiência no acompanhamento do processo legislativo, o GTPI acredita que o lobby
de empresas farmacêuticas via financiamento de campanhas é prejudicial à saúde, ao privilegiar os interesses
de um grupo em particular em detrimento de políticas
universais.
Veja o texto na íntegra e a lista dos candidatos que
foram financiados pelas farmacêuticas, clicando aqui.
Dica de entrevista: ABIA (Comunicação)
Tel.: (21) 2223-1040
Fonte: ABIA

O grupo tem buscado cruzar a atuação de parlamentares com o desempenho menos satisfatório na de-

http://odia.ig.com.br/noticia/opiniao/2014-11-30/richard-parker-acura-da-aids.html

Richard Parker: A cura da Aids
Enquanto se busca a cura, a solidariedade é a vacina mais eficaz
contra o vírus ideológico do preconceito e da intolerância
O DIA
Rio - Vinte anos se passaram desde que Herbert
de Souza, o Betinho, lançou o livro de crônicas ‘A Cura
da Aids’, em 1994. Ainda que fosse num tempo em que
tratamentos eficazes não estivessem disponíveis, ele entendeu o quão importante era a perspectiva de uma cura
da doença. Não apenas para aqueles que vivem com
HIV, mas para todos que buscam proteger a si mesmos
e também àqueles que amam.
Na época, Betinho obviamente sabia que ainda
não havia uma verdadeira cura para o HIV, mas acreditava de que algum dia haveria. Ele sabia do tamanho da
violência que o estigma e a discriminação nos casos de
HIV e Aids podem causar no ser humano. E acreditava
que, enquanto trabalhamos para encontrar a cura, a solidariedade é a vacina mais eficaz contra o vírus ideológico
do preconceito e da intolerância.
De lá para cá, muitas coisas mudaram. A cura ainda não foi descoberta, mas já percorremos um longo
caminho. Desde 1996, surgiram tratamentos antirretrovirais cada vez mais eficazes — no caso brasileiro, quando
é garantido o acesso ao sistema de saúde pública — e
capazes de transformar a infecção pelo HIV em uma
doença crônica e controlável. Também há grandes conquistas em relação à prevenção. Não estamos lá ainda,

52
50

mas podemos compartilhar a convicção de Betinho que
um dia teremos a cura! Apesar disso, a forma como, em
2014, olhamos para a resposta ao HIV e Aids no Brasil
e no mundo, é motivo de preocupação. Não importa o
quão perto cientificamente podemos estar da cura: ainda estamos longe de derrotar o vírus ideológico desencadeado pela epidemia.
Sem a mobilização da sociedade em defesa do
direito à inclusão social — não importa quão diferentes
os valores e práticas possam ser da nossa — estaremos
destinados a falhar na derrota à epidemia. A base do
princípio de solidariedade que Betinho nos deixou é a
crença na nossa capacidade de compreender a dor e o
sofrimento do outro como se fosse nossa e de assumir
a responsabilidade para uma luta coletiva do enfrentamento do estigma e da discriminação.
Como Betinho pontuou: “De repente me dei conta de que a cura da Aids sempre havia existido, como
possibilidade, antes mesmo de existir como anúncio do
fato acontecido, e que seu nome era vida. Foi de repente, como tudo acontece.”
Richard Parker é professor do Instituto de Medicina Social/Uerj e
diretor presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
(ABIA)

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

http://portal.fiocruz.br/pt-br/content/aids-no-brasil-infeccao-pelo-hivavanca-no-norte-e-nordeste-e-jovens-sao-os-mais-atingidos

HIV/Aids no Brasil: especialistas pedem políticas de prevenção mais específicas
Por: Claudio Oliveira / Portal Fiocruz
Aclamado internacionalmente por ter criado um
programa de prevenção e tratamento considerado progressista e inclusivo, o Brasil vive um momento delicado
no que se refere à prevenção de novos casos. Segundo
o Boletim Epidemiológico em HIV/Aids de 2013 divulgado pelo Ministério da Saúde, entre 2003 e 2012 a incidência de casos de Aids no Norte brasileiro apresentou
um aumento de 92,7%; no Nordeste, foi de 62,6%. Por
outro lado, as regiões Sul e Sudeste, que concentram a
maior parte dos casos diagnosticados, apresentaram um
recuo de 0,3% e 18,6%, respectivamente.

Abia. Presente no 3º Encontro Regional da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids
na Região Sudeste, evento realizado em novembro deste
ano e que reuniu jovens dos quatro estados da região,
Corrêa chamou atenção para a invisibilidade desta população. “Existe uma carência grande de redes de apoio
e acolhimento. Percebemos que muitos jovens chegaram no evento com a expectativa de serem acolhidos e
ouvidos a respeito do estigma e discriminação que sofrem. Eles relataram haver muita dificuldade para acessar
os serviços oferecidos pelo SUS”.

A epidemia de HIV/Aids vem atingindo com
mais intensidade homens jovens que fazem sexo com
homens. Nesta população, a prevalência de infecção
pelo HIV subiu de 0,56%, em 2002, para 1,2%, em
2007. O índice também é alto entre usuários de drogas
(5,9%), homens que fazem sexo com homens (10,5%)
e profissionais do sexo (4,9%).

No Norte e Nordeste, epidemia cresce em índices
alarmantes

LEIA TAMBÉM: No Dia Mundial de Luta contra a
Aids, Fiocruz bate recorde de produção de antirretrovirais
Nilo Fernandes: ‘É importante que os gestores desmistifiquem o otimismo em torno do HIV/Aids’
Segundo Nilo Fernandes, pesquisador e Coordenador da Área de Aconselhamento e Educação Comunitária do Laboratório de Pesquisa Clínica em DST e Aids
do Instituto Nacional de Infectologia (INI/Fiocruz), nos
últimos 20 anos houve no Brasil um aumento progressivo do crescimento da epidemia entre a população homossexual, principalmente na faixa etária entre 15 e 24
anos. “Entre os motivos para o aumento entre jovens
em geral e gays em especial estão a falta de políticas
específicas de prevenção para essa população e o pouco
acesso aos serviços de saúde, decorrente do medo da
discriminação”.
A ausência de programas educativos específicos
também foi apontada por Juan Carlos Raxach, assessor
de projetos da Associação Brasileira Interdisciplinar de
Aids (Abia), como uma das causas do aumento. “Essa
é uma população que tem sido esquecida nos últimos
anos.mTodos os materiais educativos relacionados à prevenção [para esses públicos] foram vetados. Não há um
bom trabalho educativo. E, quando somamos esse problema ao estigma e à discriminação contra o homossexual, vemos que o jovem sofre com uma dupla vulnerabilidade”.
O estigma e a discriminação também foram lembrados por Salvador Corrêa, assessor da coordenação da

Outro fenômeno demostrado no Boletim Epidemiológico é a interiorização da epidemia de HIV/Aids. Inicialmente concentrada nas grandes capitais das regiões
Sul e Sudeste, a Aids avançou no Norte e Nordeste brasileiro, mas segundo Fernandes ainda faltam estudos
que possam explicar melhor o novo cenário. “Este aumento pode estar acontecendo por vários fatores, como
a melhora nas ações de diagnóstico e consequente
melhora na notificação de casos nos municípios destas
regiões. Outro fator pode ser o perfil de interiorização da
epidemia, atingindo cada vez mais municípios menores
e afastados dos grandes centros”.
Para Juan Carlos, a questão geográfica pode estar sendo acentuada pelo conservadorismo nas ações
de prevenção e pela ausência de ONGs e espaços que
possam fazer o trabalho de prevenção com grupos específicos. “No Sul e no Sudeste, ainda existem muitas
ONGs fazendo trabalhos de prevenção com grupos específicos. Algo que o governo não vem fazendo devido
à homofobia”.
Para especialistas, solução está na desmistificação do tratamento e na educação
Apesar do crescimento da epidemia, o Brasil
pode reverter o quadro. Para isso, basta mirar as ações
do passado e lembrar que, apesar dos avanços trazidos
pelos medicamentos, a Aids ainda não tem cura e que
o tratamento da doença não consiste apenas em se
medicar. “É importante que os gestores das políticas
que envolvem o tratamento e a prevenção desmistifiquem esse otimismo em torno da doença, e comecem a divulgar junto à população mais jovem que o
HIV/Aids ainda é um grave problema de saúde pública e que todo tratamento de doença crônica envolve
um processo difícil”, lembrou Fernandes, que também
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ressaltou o forte estigma enfrentado pela pessoa vivendo com HIV/Aids, mesmo depois de trinta anos de epidemia no Brasil.
Segundo o pesquisador, as políticas públicas
de prevenção precisam levar em consideração as três
dimensões da vulnerabilidade – programática, sociocultural e comportamental – quando traçar as estratégias e ações. “O preservativo ainda é a melhor forma
de prevenção. Mas é importante substituir o modelo
meramente prescritivo e autoritário das ações que envolvem o preservativo por uma lógica de gerenciamento de riscos personalizada, que respeite a autonomia
de cada usuário”. Neste sentido, Fernandes defende
que é preciso que as novas tecnologias, como, por
exemplo, o tratamento como forma de prevenção, a
profilaxia pós e pré-exposição sexual e a autotestagem
domiciliar do HIV sejam incorporadas ao leque de possibilidades para evitar a doença. “As populações mais
vulneráveis precisam ter estratégias de prevenção
mais adequadas aos seus contextos, histórias de vida
e práticas sexuais”, afirmou.
Já o assessor de projetos da Abia lembra de um
passado recente, quando o Ministério da Educação e
Cultura, ONGs e secretarias de saúde realizavam em
parceria projetos de educação sexual nas escolas que
envolviam alunos e professores. “Temos que retomar
todo o programa de prevenção e combate ao estigma e discriminação relacionada à homossexualidade
e à prevenção as DSTs/Aids nas escolas. Se não fizermos isso, não há como fazer um bom trabalho de
prevenção”.
Bio-Manguinhos: produção do teste rápido e
capacitação de profissionais

Para alcançar pessoas mais vulneráveis à infecção
pelo HIV/Aids e fazer com que tenham acesso rápido ao
diagnóstico, o Departamento de DST, Aids e Hepatites
Virais do Ministério da Saúde (DDAHV/MS) iniciou em
2014 o projeto Viva Melhor Sabendo, que consiste na
testagem rápida por meio de fluido oral aplicado pelas
ONGs que compõem o projeto. A iniciativa buscou a parceria com ONGs porque essas instituições conseguem
ter acesso maior às populações mais vulneráveis à infecção pelo HIV/Aids do que os serviços de saúde.
O teste rápido é produzido por Bio-Manguinhos
que, entre os meses de abril e novembro de 2014, entregou 41.289 kits ao Ministério da Saúde. De acordo com
a assessoria de imprensa da unidade, Bio-Manguinhos
também ajudou na realização dos exames e participou da
realização de oficinas para capacitar os profissionais das
ONGs para poderem aplicar o teste em campo. Além disso, seis colaboradores da unidade, cinco do Laboratório
de Controle de Reativos (Lacore) e um do Departamento
de Reativos para Diagnóstico (Dered), acompanharam as
aplicações do teste em campo, como em pontos de prostituição, iniciadas em março deste ano.
Para fazer o teste, é preciso que a pessoa evite
ingerir alimento ou bebida, fume ou inale qualquer substância, escove os dentes e use antisséptico bucal nos 30
minutos anteriores. Também é preciso retirar o batom e
evitar atividade oral que deixe resíduo. O fluido do teste
oral é extraído da gengiva e da mucosa da bochecha
com o auxílio da haste coletora descartável. Quando
surge uma linha vermelha, significa que não é reagente.
Caso apareçam duas linhas daquela cor, indica que na
amostra há anticorpos anti-HIV, ou seja, o teste é positivo.
O resultado sai em até 30 minutos.

http://agenciaaids.com.br/home/noticias/noticia_detalhe/22976#.VIXx85RdXTo

ABIA aponta acertos e erros da campanha ‘#partiu teste’, do governo federal
05/12/2014 - 19h

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (ABIA) divulgou texto com suas impressões sobre a campanha
“#partiu teste” lançada em 1º de Dezembro pelo Ministério da Saúde.

Leia na íntegra:
Novos horizontes, novos desafios
No dia 1º de Dezembro, o governo federal lançou
a Campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS com
foco no público jovem. A nova campanha traz um vídeo
construído numa linguagem apropriada para atingir este
o público e usa como estratégia a gíria “#partiu teste”. Além deste vídeo, também foi lançada a animação
“História Ilustrada da Aids”, reconhecendo a importân-
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cia da participação social e de militantes, dentre eles
Herbert de Souza, o Betinho, e o destaque para a Abia
como primeira organização com um soropositivo em sua
presidência da América Latina. O Ministério da Saúde
anunciou também outras ações significativas como a
criação do Fundo Posithivo, campanhas voltadas para jovens gays e travestis e manual para orientar peritos da
Previdência Social.
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A campanha, no geral, é esteticamente bem feita
e com uma leve retomada da perspectiva que o Brasil teve no passado, quando foi possível ver um compromisso com os direitos sociais e humanos, abordando diversidades. Reconhece o conjunto da trajetória da
militância ao apresentar uma interessante linha histórica
na animação. Entretanto, no vídeo voltado para jovens,
mesmo com uma abordagem da diversidade, apresenta
pontos críticos: 1) ao colocar a homossexualidade como
uma escolha; 2) e ao apresentar baixa participação de
jovens negros e negras como protagonistas.
Embora essa campanha com o foco no público
jovem tenha, segundo o Ministério da Saúde, adotado
como estratégia “prevenir, testar e tratar”, ela apresenta o
foco na testagem -- muito bem associada ao autoconhecimento e apoio à adesão ao tratamento. As peças, no
entanto, deixam a desejar na abordagem da prevenção,
especialmente pela pouca alusão ao leque de possibilidades que compõe a prevenção combinada.
Uma medida que também merece atenção e mais
participação social na sua construção é a esperançosa
criação do Fundo Posithivo, com a meta de arrecadar
recursos da iniciativa privada para parcerias estratégicas
com Organizações da Sociedade Civil.
Também queremos tecer um comentário sobre
a resposta do secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas
Barbosa à pergunta da Globo News sobre os fatores que
explicam o crescimento das taxas de infecção entre
jovens gays. Nessa oportunidade, o dr. Jarbas afirmou
que um fator importante seria o número de parceiros sexuais. Sem dúvida, o número de relações sexuais é um
relevante na análise epidemiólogica da transmissão do
HIV e se aplica aos muitos grupos populacionais e não
apenas a jovens homens que fazem sexo com homens,
ou jovens gays.
Além disso, há outros fatores ou contextos de
vulnerabilidade ao HIV, como as desigualdades social e
racial. Além disso, taxas de infecção entre pessoas que
tem muitos ou muitas parceiras sexuais serão reduzidas
sempre que esses grupos tenham informações e estratégias de prevenção adequadas.
Ao singularizar a multiparceria, a resposta do dr.
Jarbas responsabiliza o comportamento individual pelo
crescimento da infecção entre jovens gays, minimizando
o peso dos determinantes sociais da epidemia e, sobretudo, mascarando os déficits e retrocessos registrados em
anos recentes no campo das estratégias de prevenção.
Sempre que a política de prevenção perde fôlego -- seja

por falta de priorização, seja por argumentos morais -- as
infecções por HIV vão crescer. Não importa com quem,
nem com quantos, mas sempre com alguma proteção.
Lembramos que se faz necessário resgatar o
sucesso do enfrentamento à epidemia com a ampliação da participação da sociedade em canais efetivos
de diálogos, para contribuir na construção das diversas
ações do governo: manuais, protocolos e as campanhas
anunciadas - que serão abordadas durante o ano, assim
como para a construção do anunciado material para jovem gay e travestis. Faz-se necessário informar às populações – especialmente mais afetadas pela epidemia
- sobre a PEP (profilaxia pós exposição) – disponível pelo
SUS e pouco conhecida.
A Abia acredita que é urgente a implantação de
estratégias para a garantia do acesso à testagem com
aconselhamento pré e pós teste (incluindo informações
sobre todas as tecnologias de prevenção), mas também
ao tratamento nos serviços de saúde (que lamentavelmente tem sido um grande problema na política de aids
no Brasil – desde a dificuldade de agendar consultas à
falta de medicamentos). Essas ações são urgentes na
medida em que se cria um aumento da demanda pela
testagem nos serviços.
A Abia também acredita que uma campanha de
massa via mídia deve vir acompanhada de um trabalho
continuado e contextualizado de prevenção no campo/
na rua e com os resultados da prevenção entre pares,
que “traduzem” as informações científicas, que geram
reflexões capazes de tornar as escolhas mais orientadas.
A efetividade ou não de uma campanha é o seu alcance
junto ao público mais vulnerável.
Assim, a Abia reforça que a construção coletiva das
políticas com participação da sociedade é a base para o
efetivo resgate dos tempos em que o Brasil foi referência internacional na luta contra a aids. Uma campanha,
mesmo que ocorra durante todo o ano – como anunciado, não basta sem um trabalho mais contínuo, nas
bases da sociedade, e com os grupos mais vulneráveis.
Nesse momento de retomada se faz necessário trabalhar
a valorização da diversidade social, cultural e religiosa do
nosso país em todas as ações do governo.
Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2014
Dica de entrevista:
Coordenação de Comunicação Abia - Tel.: (21) 2223-1040
Fonte : ABIA
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http://www.jornalbrasil.com.br/index.php?pg=desc-noticias&id=158892&nome=ABIA%20divulga%20nota%20sobre%20Campanha

ABIA divulga nota sobre Campanha do Dia Mundial de Luta contra AIDS
07/12/2014 Domingo, Dia 07 de Dezembro de 2014 as 10

Novos horizontes, novos desafios
No dia 1º de dezembro, o governo federal lançou
a Campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS com
foco no público jovem. A nova campanha traz um vídeo
construído numa linguagem apropriada para atingir este
o público e usa como estratégia a gíria “#partiu teste”. Além deste vídeo, também foi lançada a animação
“História Ilustrada da AIDS”, reconhecendo a importância da participação social e de militantes, dentre eles
Herbert de Souza, o Betinho, e o destaque para a ABIA
como primeira organização com um soropositivo em sua
presidência da América Latina. O Ministério da Saúde
anunciou também outras ações significativas como a
criação do Fundo Posithivo, campanhas voltadas para jovens gays e travestis e manual para orientar peritos da
Previdência Social.
A campanha, no geral, é esteticamente bem feita
e com uma leve retomada da perspectiva que o Brasil teve no passado, quando foi possível ver um compromisso com os direitos sociais e humanos, abordando diversidades. Reconhece o conjunto da trajetória da
militância ao apresentar uma interessante linha histórica
na animação. Entretanto, no vídeo voltado para jovens,
mesmo com uma abordagem da diversidade, apresenta
pontos críticos: 1) ao colocar a homossexualidade como
uma escolha; 2) e ao apresentar baixa participação de
jovens negros e negras como protagonistas.
Embora essa campanha com o foco no público
jovem tenha, segundo o Ministério da Saúde, adotado
como estratégia “prevenir, testar e tratar”, ela apresenta
o foco na testagem – muito bem associada ao autoconhecimento e apoio à adesão ao tratamento. As peças,
no entanto, deixam a desejar na abordagem da prevenção, especialmente pela pouca alusão ao leque de
possibilidades que compõe a prevenção combinada.
Uma medida que também merece atenção e
mais participação social na sua construção, é a esperançosa criação do Fundo Posithivo, com a meta de arrecadar recursos da iniciativa privada para parcerias es
tratégicas com Organizações da Sociedade Civil.
Também queremos tecer um comentário sobre a
resposta do Secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas
Barbosa à pergunta da Globo News sobre os fatores explicam o crescimento das taxas de infecção entre jovens
gays. Nessa oportunidade o Dr. Jarbas afirmou que um
fator importante seria o número de parceiros sexuais.
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Sem dúvida o número de relações sexuais é um relevante na análise epidemiólogica da transmissão do HIV e
se aplica aos muitos grupos populacionais e não apenas
a jovens homens que fazem sexo com homens, ou jovens gays.
Além disso, há outros fatores ou contextos de
vulnerabilidade ao HIV, como as desigualdades social e
racial. Além disso, taxas de infecção entre pessoas que
tem muitos ou muitas parceiras sexuais serão reduzidas
sempre que esses grupos tenham a informações e estratégias de prevenção adequadas.
Ao singularizar a multiparceria, a resposta do Dr.
Jarbas responsabiliza o comportamento individual pelo
crescimento da infecção entre jovens gays, minimizando
o peso dos determinantes sociais da epidemia e, sobretudo, mascarando os déficits e retrocessos registrados em
anos recentes no campo das estratégias de prevenção.
Sempre que a política de prevenção perde fôlego – seja
por falta de priorização, seja por argumentos morais – as
infecções por HIV vão crescer. Não importa com quem,
nem com quantos, mas sempre com alguma proteção.
Lembramos que se faz necessário resgatar o
sucesso do enfrentamento à epidemia com a ampliação da participação da sociedade em canais efetivos
de diálogos, para contribuir na construção das diversas
ações do governo: manuais, protocolos e as campanhas
anunciadas – que serão abordadas durante o ano, assim como para a construção do anunciado material para
jovem gay e travestis. Faz-se necessário informar às populações – especialmente mais afetadas pela epidemia
– sobre a PEP (profilaxia pós exposição) – disponível
pelo SUS e pouco conhecida.
A ABIA acredita que é urgente a implantação de
estratégias para a garantia do acesso à testagem com
aconselhamento pré e pós teste (incluindo informações
sobre todas as tecnologias de prevenção), mas também
ao tratamento nos serviços de saúde (que lamentavelmente tem sido um grande problema na política de AIDS
no Brasil – desde a dificuldade de agendar consultas à
falta de medicamentos). Essas ações são urgentes na
medida em que se cria um aumento da demanda pela
testagem nos serviços.
A ABIA também acredita que uma campanha de
massa via a mídia deve vir acompanhada de um trabalho
continuado e contextualizado de prevenção no campo/
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na rua e com os resultados da prevenção entre pares,
que “traduzem” as informações científicas, que geram
reflexões capazes de tornar as escolhas mais orientadas.
A efetividade ou não de uma campanha é o seu alcance
junto ao público mais vulnerável.
Assim, a ABIA reforça que a construção coletiva
das políticas com participação da sociedade é a base para
o efetivo resgate dos tempos em que o Brasil foi referên-

cia internacional na luta contra a AIDS. Uma campanha,
mesmo que ocorra durante todo o ano – como anunciado, não basta sem um trabalho mais contínuo, nas
bases da sociedade, e com os grupos mais vulneráveis.
Nesse momento de retomada se faz necessário trabalhar
a valorização da diversidade social, cultural e religiosa do
nosso país em todas as ações do governo.
Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS
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RÁDIOS WEB
POR ESTADO | POR DATA | POR CIDADE | POR RÁDIO
940 Aproveitamentos / 867 Rádios / 443 Comerciais / 365 Comunitárias / 59 Educativas
711 Cidades / 87.185.768 Habitantes
Editoria: SAÚDE | Segunda, 01
Ouça aqui: Dia Mundial de Luta contra a AIDS lembra avanços no tratamento
Fontes: assessor da coordenação da Associação Brasileira Interdisciplinar
de Aids, Salvador Correa - coordenador do Grupo Pela Vidda de São Paulo - Murilo Bezerra Duarte
Data/Hora
30/11/2014 18:08

Rádio

Tipo

Cidade

População

Estado/País

Rádio Milênio

COM

Campinas

1.090.386

SP

30/11/2014 18:10

Rádio Prata

CML

Águas da Prata

7.619

SP

30/11/2014 18:13

Rádio Canal 8

COM

Mariópolis

6.288

PR

30/11/2014 18:17

Rádio Vale do Ribeira

EDU

Eldorado

14.680

SP

30/11/2014 18:18

Rádio São Bento do Sul

CML

São Bento do

75.520

SC

30/11/2014 18:21

Rádio Nordeste

COM

Bom Jesus

11.482

RS

30/11/2014 18:26

Rádio Cultura

CML

Bariri

31.852

SP

30/11/2014 18:32

Radio Difusora

AM CML

Mirassol

54.212

SP

30/11/2014 18:46

Rádio Liderança

EDU

Boa Esperança

38.627

MG

30/11/2014 18:57

Rádio Juazeiro

FM COM

Juazeirinho

16.923

PB

30/11/2014 19:06

Rádio Líder

CML

Assaí

16.225

PR

30/11/2014 19:16

Rádio Belos Vales

CML

Ibirama

17.448

SC

30/11/2014 19:19

Rádio Sisal

CML

Conceição do Coité

62.545

BA

30/11/2014 19:20

Rádio Salgado

COM

Salgado de São Félix

11.971

PB

30/11/2014 19:34

Rádio Pinhal

COM

Santo Antônio do Pinhal

6.499

SP

30/11/2014 19:44

Rádio Novo Nordeste

CML

Arapiraca

216.108

AL

30/11/2014 19:44

Rádio Jaguari

CML

Jaguari

11.396

RS

30/11/2014 19:45

Rádio 101 FM

CML

Volta Redonda

259.012

RJ

e Sociedade AM		
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30/11/2014 19:47

Rádio Brasil

CML

Santa Bárbara dOeste

180.772

SP

30/11/2014 19:47

Rádio Santa Cruz do Sul

CML

Santa Cruz do Sul

119.199

RS

30/11/2014 19:47

Biguaçu FM

COM

Biguaçu

58.984

SC

30/11/2014 19:49

Rádio Ventura

CML

Lençóis Paulista

61.919

SP

30/11/2014 19:52

Rádio Povo (Rede c/ Jequié)

CML

Ubatã

25.295

BA

30/11/2014 19:58

Rádio Brasil Central

CML

Goiânia

1.318.149

GO

30/11/2014 20:00

Rádio Novos Tempos

COM

Angelim

10.288

PE

30/11/2014 20:03

Rádio Independente

CML

Arcoverde

69.346

PE

30/11/2014 20:04

Rádio Lago Azul

COM

Bonito

19.789

MS

30/11/2014 20:08

Rádio Itapuã

COM

Viamão

240.302

RS

30/11/2014 20:12

Rádio 87

COM

Macaíba

70.587

RN

30/11/2014 20:13

Rádio Pérola

COM

Timbó

37.344

SC

30/11/2014 20:13

Rádio Porto União

COM

Porto União

33.619

SC

30/11/2014 20:22

Rádio Regional

CML

Palmital

21.224

SP

30/11/2014 20:23

Rádio Beta

COM

Taboão da Serra

248.127

SP

30/11/2014 20:24

Rádio Cana Verde

CML

Siqueira Campos

18.643

PR
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Data/Hora

Rádio

Tipo

Cidade

População

Estado/País

30/11/2014 20:24

Rádio Sul

COM

Nonoai

12.017

RS

30/11/2014 20:30

Rádio Visão

COM

Palmas de Monte Alto

20.836

BA

30/11/2014 20:30

Rádio Atual FM

CML

Vitória de Santo Antão

130.924

PE............

30/11/2014 20:32

Rádio Serrana

COM

Cunha

21.773

SP

30/11/2014 20:35

Rádio Paudalho

COM

Carpina

75.706

PE

30/11/2014 20:38

Rádio Gazeta

CML

Maceió

943.110

AL

30/11/2014 20:38

Rádio Cultura

CML

Bandeirantes

32.066

PR

30/11/2014 20:45

Rádio Vera Cruz

CML

Horizontina

18.398

RS

30/11/2014 20:45

Rádio Aliança

COM

Paranaguá

141.477

PR

30/11/2014 20:45

Rádio Novo Som

CML

Barra Bonita

35.228

SP

30/11/2014 20:46

Rádio Chapecó

CML

Chapecó

186.337

SC

30/11/2014 20:46

Rádio Araçariguama

COM

Araçariguama

17.535

SP

30/11/2014 20:48

Rádio Gavião

COM

Gavião

4.535

BA

30/11/2014 20:49

Rádio Caibi

CML

Caibi

6.209

SC

30/11/2014 20:57

ARDM Campinho FM

COM

Domingos Martins

31.946

ES

30/11/2014 20:58

Rádio Liberdade

COM

Serafina Corrêa

14.511

RS

30/11/2014 21:00

Rádio Farol

COM

Salvador

2.693.606

BA

30/11/2014 21:04

Rádio Cidade

CML

Irecê

66.865

BA

30/11/2014 21:21

Rádio Vale do Coroata

CML

Elesbão Veloso

14.452

PI

30/11/2014 21:29

Nova FM

COM

Cariacica

350.615

ES

30/11/2014 21:33

Rádio 87

COM

Palmares

59.813

PE

30/11/2014 21:33

Rádio Maragogi

CML

Maragogi

29.280

AL

30/11/2014 21:34

Rádio Mega

CML

Gama

130.580

DF

30/11/2014 21:36

Rádio Acre

CML

Rio Branco

342.299

AC

30/11/2014 21:37

Rádio Eduvale

CML

Piraju

28.520

SP

30/11/2014 21:38

Rádio Comunitaria Matriz FM

COM

Ipueiras

37.809

CE

30/11/2014 21:40

Rádio Transviçosa

COM

Nova Viçosa

39.054

BA

30/11/2014 21:46

Rádio Três Fronteiras

CML

Campos Sales

26.579

CE

30/11/2014 21:49

Rádio 95

CML

Viçosa

72.786

MG

30/11/2014 21:51

Rádio Novo Tempo

CML

Teresópolis

165.716

RJ

30/11/2014 21:54

Rádio Comunidade

COM

Janiópolis

6.413

PR

30/11/2014 21:56

Rádio Nova Sumaré

CML

Sumaré

242.960

SP

30/11/2014 21:58

Rádio Veredas

COM

Correntina

31.324

BA

30/11/2014 21:59

Cultura Oeste FM

COM

Santa Mariada Vitória

40.236

BA

30/11/2014 21:59

Rádio Fronteira

CML

Bella Vista Norte

não contabilizada

Paraguai

30/11/2014 22:04

Rádio Cidade FM

CML

Tubarão

97.833

SC

30/11/2014 22:04

Rádio Encanto do Rio

CML

Benjamin Constant

34.194

AM

30/11/2014 22:08

Rádio Cultural

COM

Torres

34.946

RS

30/11/2014 22:09

Rádio Esperança

COM

Ruy Barbosa

29.950

BA

30/11/2014 22:10

Rádio Sucesso

COM

Ribeirão Vermelho

3.842

MG

30/11/2014 22:11

Rádio Cultura

COM

Itaobim

20.981

MG

30/11/2014 22:16

Rádio Papacaça

CML

Bom Conselho

45.747

PE

30/11/2014 22:16

Rádio Serrana

COM

Santa Rosa da Serra

3.233

MG

30/11/2014 22:24

Rádio Nossa Rede

COM

Cariacica

350.615

ES
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RELATÓRIO ABIA 2013/2014

Data/Hora

60
58

Rádio

Tipo

Cidade

População

Estado/País

30/11/2014 22:29

Rádio Menestrel FM

COM

Teotônio Vilela

41.480

AL

30/11/2014 22:34

Rádio Cidade

CML

Fortaleza

2.476.589

CE

30/11/2014 22:35

Rádio Marano

CML

Garanhuns

130.303

PE

30/11/2014 22:36

Rádio Cidade

COM

Itanhaém

88.214

SP

30/11/2014 22:39

Rádio Santa Rosa

COM

Santa Rosa de Lima

2.070

SC

30/11/2014 22:41

Rádio Palmares

CML

Maceió

943.110

AL

30/11/2014 22:43

Rádio Ouro Negro

COM

Alto do Rodrigues

12.521

RN

30/11/2014 22:44

FM Super

CML

Santa Leopoldina

12.223

ES

30/11/2014 22:47

Rádio 104

CML

Rondonópolis

198.950

MT

30/11/2014 22:53

Rádio New Life

COM

Carapicuíba

371.502

SP

30/11/2014 22:53

Rádio Atividade

COM

Palmeira

2.392

SC

30/11/2014 22:53

Rádio Costa Rica

COM

Costa Rica

20.027

MS

30/11/2014 23:01

Rádio Vale do Jaguaribe

CML

Limoeiro do Norte

56.774

CE

30/11/2014 23:03

Rádio Paz

CML

Goiânia

1.318.149

GO

30/11/2014 23:05

Hits FM

CML

Rancharia

28.807

SP

30/11/2014 23:06

Vitória FM

COM

Conceição do Coité

62.545

BA

30/11/2014 23:08

Rádio Dom Bosco

EDU

Fortaleza

2.476.589

CE

30/11/2014 23:10

Radio Press

CML

30/11/2014 23:16

Rádio Fronteira

CML

Ponta Porã

79.174

MS

30/11/2014 23:22

Rádio Jovem Pan

CML

São João da Boa Vista

84.119

SP

30/11/2014 23:23

Rádio Oeste

COM

Belo Horizonte

2.385.640

MG

30/11/2014 23:31

Rádio Sentinela

CML

Gaspar

58.869

SC

30/11/2014 23:35

Rádio Lago Azul

COM

Bonito

19.789

MS

30/11/2014 23:42

Rádio Líder

COM

Simonésia

18.408

MG

30/11/2014 23:43

Rádio Tchê São Gabriel

CML

São Gabriel

60.452

RS

30/11/2014 23:46

Radio 1360

CML

Woburn

não contabilizada

EUA

30/11/2014 23:46

Rádio Gospel

COM

30/11/2014 23:52

Rádio Mais

30/11/2014 23:59

Rádio Marumby

01/12/2014 00:00

Rádio Cruzeiro do Sul

01/12/2014 00:01

Milenium

01/12/2014 00:01 Rádio Dom Bosco de Abreu e Lima

COM

01/12/2014 00:04

Rádio Santo Antônio

COM

Caçapava

85.414

SP

01/12/2014 00:08

Rádio Itapuama

CML

Arcoverde

69.346

PE

01/12/2014 00:09

Rádio Alternativa

COM

Ibaiti

28.928

PR

Naugatuck - Connecticut não contabilizada

EUA

Barra do Piraí

95.260

RJ

São Lourenço

42.021

MG

Curitiba

1.764.541

PR

CML

Itaqui

38.036

RS

COM

Itapura

4.397

SP

Abreu e Lima

94.843

PE

CML

01/12/2014 00:13

Rádio Momento

CML

Xanxerê

44.643

SC

01/12/2014 00:13

Rádio Vale do Guaribas

COM

São Luis doPiauí

2.567

PI

01/12/2014 00:14

Rádio Porto Brasil

CML

Porto Seguro

129.325

BA

01/12/2014 00:18

Rádio Educadora

CML

Francisco Beltrão

79.850

PR

01/12/2014 00:19

Rádio Rondônia

CML

Ariquemes

91.570

RO

01/12/2014 00:20

Rádio Clube do Povo

COM

Três Forquilhas

2.890

RS

01/12/2014 00:50

Rádio Sertão Central

CML

Senador Pompeu

26.425

CE

01/12/2014 01:02

Rádio Popular

COM

Bocaina

10.968

SP

01/12/2014 01:07

Rádio Subaé

CML

Feira de Santana

562.466

BA

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

Data/Hora

Rádio

Tipo

Cidade

População

Estado/País

01/12/2014 01:10

Rádio Nova Cidade

CML

Simão Dias

38.847

SE

01/12/2014 01:11

Rádio Estúdio

COM

Guariba

35.824

SP

01/12/2014 01:11

Rádio Laser

COM

Catalão

88.354

GO

01/12/2014 02:30

Rádio Cultura

COM

Araci

51.994

BA

01/12/2014 03:03

Rádio Cipoense

COM

Capão do Cipó

3.147

RS

01/12/2014 03:30

Rádio Paranapanema

CML

Piraju

28.520

SP

01/12/2014 03:42

Constelação FM

CML

Guarabira

55.657

PB

01/12/2014 03:48

Rádio Difusora

CML

Jundiaí

373.713

SP

01/12/2014 03:58

Rádio Jornal da Manhã

CML

Ijuí

79.160

RS

01/12/2014 04:07

Rádio São Lourenço

CML

São Lourençodo Sul

43.067

RS

01/12/2014 04:08

Rádio 950

CML

Marília

218.229

SP

01/12/2014 04:32

Rádio Viva Voz

COM

Limeira do Oeste

6.946

MG

01/12/2014 04:36

Rádio Centro-Oeste

CML

Garça

43.112

SP

01/12/2014 04:39

Rádio Ativa

CML

Ivinhema

22.395

MS

01/12/2014 04:40

Rádio Cidade

CML

Brusque

107.764

SC

01/12/2014 04:56

Rádio Bela Vista

CML

Poções

44.723

BA

01/12/2014 04:56

Rádio Paz no Valle

COM

Camboriú

63.967

SC

01/12/2014 05:02

Rádio Repórter

CML

Ijuí

79.160

RS

01/12/2014 05:03

Rádio 14 de Julho

CML

Júlio de Castilhos

19.515

RS

01/12/2014 05:03

Radio Progresso

CML

Descanso

8.597

SC

01/12/2014 05:06

Rádio Cana Verde

CML

Siqueira Campos

18.643

PR

01/12/2014 05:07

Rádio Ivaí

CML

Santa Isabel do Ivaí

8.730

PR

01/12/2014 05:07

Rádio Aliança

CML

Macarani

17.285

BA

01/12/2014 05:08

RB2

CML

Curitiba

1.764.541

PR

01/12/2014 05:08

Rádio Água Viva

COM

Tanque dArca

6.086

AL

01/12/2014 05:11

Rádio Cidade

CML

Campos Sales

26.579

CE

01/12/2014 05:14

Rádio Criativa

COM

São João Nepomuceno

25.155

MG

01/12/2014 05:14

Rádio Luz e Vida

CML

Orleans

21.498

SC

01/12/2014 05:22

Rádio Difusora Cachoeirense

CML

Cachoeira do Sul

83.517

RS

01/12/2014 05:31

Rádio Educadora

CML

Laranjeiras do Sul

30.835

PR

01/12/2014 05:33

Rádio Você

CML

Americana

212.791

SP

01/12/2014 05:34

Rádio Cornélio Procópio

CML

Cornélio Procópio

46.934

PR

01/12/2014 05:35

Rádio Integração

COM

Caraguatatuba

102.523

SP

01/12/2014 05:37

Rádio Ponte

COM

Indaial

55.980

SC

01/12/2014 05:38

Rádio Liderança

COM

Bom Progresso

2.290

RS

01/12/2014 05:39

Uai FM

COM

Patos de Minas

139.849

MG

01/12/2014 05:39

Rádio Terra

CML

Manhumirim

21.487

MG

01/12/2014 05:40

Rádio Ativa

COM

Novo Mundo

7.512

MT

01/12/2014 05:40

Rádio Ampére

CML

Ampére

17.438

PR

01/12/2014 05:41

Rádio São José

CML

Mafra

53.141

SC

01/12/2014 05:50

Rádio Cultura

COM

Patrocínio

83.188

MG

01/12/2014 05:51

Rádio Garibaldi

CML

Garibaldi

31.014

RS

01/12/2014 05:52

Rádio Centro Oeste

CML

Pinhalzinho

16.638

SC

01/12/2014 05:52

Rádio Esperança

COM

Jaboatão dos Guararapes

649.788

PE
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Data/Hora

62
60

Rádio

Tipo

Cidade

População

Estado/País

01/12/2014 05:54

Rádio Difusora

CML

Bento Gonçalves

108.481

RS

01/12/2014 05:56

Rádio Aquarela

CML

Realeza

16.363

PR

01/12/2014 05:57

Rádio Rio Vermelho

CML

Silvânia

19.193

GO

01/12/2014 05:57

Rádio Líder

CML

Herval dOeste

21.331

SC

01/12/2014 05:57

Rádio Cultura

CML

Jaguarão

27.766

RS

01/12/2014 05:58

Rádio Alternativa

COM

Itapuranga

26.078

GO

01/12/2014 05:59

Rádio Comunidade

COM

Alpestre

7.856

RS

01/12/2014 06:00

Rádio Sintonia

COM

Quinze de Novembro

3.659

RS

01/12/2014 06:01

Rádio Alvorada

CML

Quirinópolis

43.735

GO

01/12/2014 06:02

Rádio Portal da Bocaina

COM

Areias

3.704

SP

01/12/2014 06:03

Rádio Capital

CML

Belo Horizonte

2.385.640

MG

01/12/2014 06:04

Rádio Medianeira

CML

Santa Maria

262.369

RS

01/12/2014 06:04

Rádio A Voz do Sertão

CML

Serra Talhada

79.871

PE

01/12/2014 06:05

Rádio 90

CML

Salto

106.465

SP

01/12/2014 06:06

Rádio 92

CML

Formosa

101.731

GO

01/12/2014 06:07

Rádio Colon

CML

Joinville

520.905

SC

01/12/2014 06:07

Rádio Princesa

CML

Floriano

57.928

PI

01/12/2014 06:07

Rádio Iguaçu

COM

Planalto

13.619

PR

01/12/2014 06:07

Rádio Cidade

CML

Apiaí

25.040

SP

01/12/2014 06:08

Rádio Líder

CML

São José do Rio Preto

412.076

SP

01/12/2014 06:09

Rádio Bom Pastor

COM

Conselheiro Pena

22.281

MG

01/12/2014 06:10

Rádio Tapejara

CML

Tapejara

19.640

RS

01/12/2014 06:11

Rádio Sim

EDU

Linhares

143.509

ES

01/12/2014 06:11

Rádio Cidade

COM

Coromandel

27.555

MG

01/12/2014 06:11

Rádio Itatiunga

CML

Patos

101.359

PB

01/12/2014 06:11

Rádio Interativa

COM

Maximiliano de Almeida

4.855

RS

01/12/2014 06:13

Radio 98 fm

CML

Muriaé

101.431

MG

01/12/2014 06:13

Rádio Alternativa

COM

Agudo

16.666

RS

01/12/2014 06:14

Rádio Gospel

CML

Araras

119.968

SP

01/12/2014 06:14

Rádio Guarathan

CML

Santa Maria

262.369

RS

01/12/2014 06:14

Rádio Esperança 106.7

COM

Esperança do Sul

3.235

RS

01/12/2014 06:14

Rádio Mirante

CML

São Luís

1.027.430

MA

01/12/2014 06:15

Rádio Sertão

COM

Ibimirim

27.155

PE

01/12/2014 06:15

Rádio Planalto

CML

Major Vieira

7.523

SC

01/12/2014 06:17

Rádio Doze de Maio

CML

São Lourenço do Oeste

21.964

SC

01/12/2014 06:20

Rádio Regional de Ipu

CML

Ipu

40.440

CE

01/12/2014 06:20

Rádio Ipanema

CML

Votorantim

109.798

SP

01/12/2014 06:21

Rádio Rural

CML

Tupaciguara

24.271

MG

01/12/2014 06:21

Rádio Carinhosa

CML

Acopiara

51.469

CE

01/12/2014 06:22

Rádio Vale

CML

Amargosa

34.602

BA

01/12/2014 06:22

Rádio Difusora

CML

Itajaí

186.127

SC

01/12/2014 06:22

Rádio Andaiá

CML

Santo Antônio de Jesus

92.049

BA

01/12/2014 06:22

Rádio Sacramento

CML

Sacramento

24.093

MG

01/12/2014 06:23

Alternativa FM

COM

Maravilha

22.376

SC

RELATÓRIO ABIA 2013/2014

Data/Hora

Rádio
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Estado/País

01/12/2014 06:24

Rádio Minuano

CML

Alegrete

77.140

RS

01/12/2014 06:24

Rádio Tabira

COM

Tabira

26.609

PE

01/12/2014 06:26

Rádio Varzea Alegre

COM

Várzea Alegre

38.698

CE

01/12/2014 06:26

Rádio Canal Um

CML

Taquaritinga

54.136

SP

01/12/2014 06:26

Rádio Cultura

CML

Foz do Iguaçu

255.900

PR

01/12/2014 06:26

Rádio Cataguases AM e Ativa FM

CML

Cataguases

70.201

MG

01/12/2014 06:27

Rádio Grande Lago

CML

Santa Helena

23.638

PR

01/12/2014 06:27

Rádio Jornal

CML

Assis Chateaubriand

33.003

PR

01/12/2014 06:30

Rádio 98

EDU

Canoinhas

52.853

SC

01/12/2014 06:31

Rádio Exclusiva

CML

Pompéu

29.337

MG

01/12/2014 06:32

Rádio Boa Nova

COM

Itaú de Minas

15.042

MG

01/12/2014 06:33

Rádio Líder

CML

Santana do Livramento

81.821

RS

01/12/2014 06:33

Rádio Nova Sumaré

CML

Sumaré

242.960

SP

01/12/2014 06:35

Rádio Cidade

COM

Santa Fé do Sul

29.449

SP

01/12/2014 06:37

Onda Nova FM

CML

Conselheiro Pena

22.281

MG

01/12/2014 06:37

Rádio Clube

CML

Lages

156.665

SC

01/12/2014 06:37

Rádio Planeta Verde

COM

Taquaritinga

54.136

SP

01/12/2014 06:37

Rádio Imprensa

CML

Anápolis

338.545

GO

01/12/2014 06:38

Rádio Visão

COM

Cachoeira Dourada

2.521

MG

01/12/2014 06:39

Rádio Brasilia Super Rádio

CML

Brasília

2.609.998

DF

01/12/2014 06:39

Rádio Sertão

COM

São João dos Patos

24.927

MA

01/12/2014 06:40

Rádio Transertaneja

CML

Afogados da Ingazeira

35.255

PE

01/12/2014 06:40

Rádio Cruzeiro

EDU

Sorocaba

593.776

SP

01/12/2014 06:41

Rádio Metropolitana

EDU

Ceará-Mirim

68.580

RN

01/12/2014 06:41

Rádio Goiás

CML

Itapaci

18.806

GO

01/12/2014 06:42

Rádio Real

CML

Ouro Preto

70.589

MG

01/12/2014 06:42

Rádio Ponte

COM

São João da Ponte

25.307

MG

01/12/2014 06:43

Rádio Pinheirinho

COM

Alfenas

74.298

MG

01/12/2014 06:43

Grande Rio FM

COM

Rio Formoso

22.258

PE

01/12/2014 06:45

Rádio Bitury

CML

Belo Jardim

72.719

PE

01/12/2014 06:45

Rádio Clube

CML

Araçatuba

182.526

SP

01/12/2014 06:46

A Voz do Rincão

COM

Bonito

19.789

MS

01/12/2014 06:47

Boas Novas FM

COM

Itaueira

10.704

PI

01/12/2014 06:47

Rádio Taquara

CML

Taquara

54.783

RS

01/12/2014 06:48

Rádio Salzanense

COM

Liberato Salzano

5.720

RS

01/12/2014 06:49

Rádio Bahia Total

COM

Salvador

2.693.606

BA

01/12/2014 06:50

Rádio Cairu

COM

Cairu

15.679

BA

01/12/2014 06:50

Rádio Eclusa

COM

Igaraçu do Tietê

23.420

SP

01/12/2014 06:50

Rádio Onda Viva

CML

Presidente Prudente

209.025

SP

01/12/2014 06:51

Rádio Difusora

CML

Rio do Sul

61.931

SC

01/12/2014 06:53

Rádio Belo Jardim

COM

Belo Jardim

72.719

PE

01/12/2014 06:53

Rádio Cantão

COM

São Pedro das Missões

1.894

RS

01/12/2014 06:53

Rádio Nova Vida

COM

Campo Grande

9.046

AL

01/12/2014 06:53

Rádio Turvo Ativo

COM

Turvo

13.717

PR
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01/12/2014 06:54

Rádio Cidade

CML

Jandaia do Sul

20.315

PR

01/12/2014 06:54

Rádio Interativa

CML

Avaré

83.430

SP

01/12/2014 06:54

Rádio Bom Jesus

COM

Ribeirão Bonito

12.204

SP

01/12/2014 06:55

Rádio Salete

CML

Marcelino Ramos

5.060

RS

01/12/2014 06:56

Rádio União AM

CML

Toledo

120.934

PR

01/12/2014 06:57

Rádio Cidade

COM

Montalvânia

15.745

MG

01/12/2014 06:59

Rádio Apiúna

COM

Apiúna

9.683

SC

01/12/2014 06:59

Rádio Sertaneja

COM

Barretos

112.730

SP

01/12/2014 06:59

Rádio Top Seara

COM

Seara

16.971

SC

01/12/2014 07:00

Rádio Machadinho

COM

Lauro Muller

14.426

SC

01/12/2014 07:02

Rádio Piratuba

COM

Piratuba

4.708

SC

01/12/2014 07:02

Rádio Santa Cruz

CML

Ilhéus

Leia também:
• http://www.abong.org.br/notas_publicas.php?id=7154
• http://www.bahianoticias.com.br/estadao/noticia/29536-material-da-fifa-para-copa-prega-abstinencia-sexual.html
• http://www.infosaj.com.br/ver/noticia/_ministerio_permite_manual_da_fifa_que_prega_abstinencia_para_evitar_aids.html
• http://jornalpequeno.com.br/edicao/2014/03/23/ministerio-permite-manual-da-fifa-que-prega-abstinencia-paraprevenir-aids/
• http://www.instituto-zuleika-alambert.org/news/em-entrevista-exclusiva-%C3%A0-abia,-pedro-chequer-analisa-cenari-olgbt-nobra//
• http://www.umbeijoparagabriela.com/?p=3214
• http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/omsrecomenda-que-todos-os-homens-que-fazem-sexo-comhomenstomem-antirretrovirais/http://agenciapatriciagalvao.org.br/direitos-sexuais-e-reprodutivos/oms-recomenda-que-todos-oshomens-que-fazemsexo-com-homens-tomem-antirretrovirais/
• http://www.abradilan.com.br/noticias_detalhe.asp?noticia=20510[jul/2014]
• http://pavio.net/2014/07/20/aumento-de-11-de-infeccoes-pelo-hivno-brasil-preocupa-organizacoes-civis/http://pavio.
net/2014/07/20/aumento-de-11-de-infeccoes-pelohiv-no-brasil-preocupa-organizacoes-civis/
• http://osentendidos.com/2014/07/24/sexo-sem-culpa-ou-todos-precisam-tomar-remedio-pro-hiv/http://osentendidos.
com/2014/07/24/sexo-sem-culpa-ou-todos-precisam-tomar-remedio-pro-hiv/
• http://www.revistaforum.com.br/osentendidos/2014/07/24/sexo-sem-culpa-ou-todos-precisam-tomar-remedio-pro-hiv/
• http://pavio.net/2014/08/07/especialista-hiv-brasil/http://pavio.net/2014/08/07/especialista-hiv-brasil/
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Anexo 3

Demonstrativo Financeiro ABIA
2013 - 2014
RECEITAS

2014

2013

		
Receitas Internacionais

976.043,09

1.658.030,13

Receitas Governamentais

602.780,80

87.164,00

Outras receitas

227.652,34

89.833,78

1.806.476,23

1.835.027,91

		
Total
		
		
DESPESAS

2014

2013

		
Despesas Atividades

797.060,76

561.364,44

Serviços Prestados

610.529,33

446.854,72

Impostos e Taxas

12.753,84

10.759,09

237.667,81

261.665,53

1.658.011,74

1.280.643,78

148.464,49

554.384,13

Despesas administrativas
		
Total
		
Superávit
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2015
Diretoria

Diretor-presidente: Richard Guy Parker
Diretor vice presidente: Regina Maria Barbosa
Secretário Geral: Kenneth Rochel de Camargo Jr.
Tesoureira: Simone Souza Monteiro
Tesoureiro Suplente: Jorge Beloqui

Conselho de Curadores

Alexandre Grangeiro
Carlos Duarte
Cláudia Osório
Luís Felipe Rios de Nascimento
Fátima Rocha
Fernando Seffner
Francisco Pedrosa
Mário Scheffer
George Gouvea
Ruben Araújo Mattos
Pedro Chequer
Valdiléa Gonçalves Veloso Santos

Coordenação Executiva

Kátia Edmundo
Salvador Pereira Correa Junior (adjunto)

Equipe

Aline Tavares
Angélica Basthi
Carolinne Scopel
Elton Reis de Andrade
Fábio Grotz Majerowicz
Felipe de Carvalho Borges da Fonseca
Fernanda Fátima de Paula
Juan Carlos de La Concepicion Raxach
Larissa da Silva Barbosa
Marcela Cristina Fogaça Vieira
Pedro Henrique Marques Villardi Miranda
Simone da Silva de Lima
Sonia Onufer Correa
Vagner de Almeida
Viviane Suzano Martinhão
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Ficha técnica

Coordenação editorial

Angélica Basthi

Redação e edição

Katia Edmundo
Angélica Basthi

Redação e pesquisa

Salvador Corrêa

Formatação

Juan Carlos Raxach

Estagiários de comunicação

Jean Pierry Oliveira
Maiana Santos

Projeto gráfico e editoração eletrônica

A 4 Mãos Comunicação e Design

Este material foi produzido com recursos do MS/SVS/
DDAHV - Convênio 798485/2013
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Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS - ABIA
Av. Presidente Vargas 446 - 13º andar - Centro - cep 20071-907
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: 21 2223-1040
abia@abiaids.org.br
www.abiaids.org.br
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