RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

RELATÓRIO
GLOBAL
2020

1

Sumário
Apresentação.................................................................................................3

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

Conheça a ABIA..............................................................................................6
1. Observatório Nacional de Políticas de AIDS........................................8
2. ABIA no mundo......................................................................................... 14
3. Conheça as áreas e projetos da ABIA................................................. 16

2

4. Demonstrativos de resultados............................................................ 19
5. ABIA em ação............................................................................................2 2
ANEXOS......................................................................................................... 35
Anexo I........................................................................................................... 36
Anexo II.......................................................................................................... 38

Apresentação
Apesar da pandemia da Covid-19 ter surpreendido o Brasil e o mundo em março de 2020
- e até a finalização deste relatório o vírus continua uma ameaça sanitária global - a ABIA

da epidemia do HIV e da AIDS alinhada à defesa dos direitos humanos e nos princípios
da solidariedade, da justiça social e da democracia. Neste documento a instituição lembra, por exemplo, das ações do governo Bolsonaro que continuaram a impulsionar o
desmonte de políticas públicas bem-sucedidas, como no caso da resposta à AIDS.
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envidou esforços para cumprir a sua missão ao longo de 2020 e atuar no enfrentamento
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pesar da pandemia da Covid-19 ter surpreendido o Brasil e o mundo em
março de 2020 – e até a finalização deste relatório o vírus continua uma
ameaça sanitária global – a ABIA envidou esforços para cumprir a sua missão ao longo de 2020 e atuar no enfrentamento da epidemia do HIV e da AIDS alinhada à defesa dos direitos humanos e nos princípios da solidariedade, da social
e da democracia. A instituição manteve o propósito de ser um Observatório crítico
das determinantes sociais da epidemia do HIV e da AIDS e agregou esta experiência para monitorar a resposta política à nova pandemia.
Já no início de 2020, as ações do governo Bolsonaro sinalizavam que os ataques
xenófobos, racistas e sexistas continuariam a ser o marco deste governo, impulsionado pelo desmonte de políticas públicas bem-sucedidas, como no caso da
resposta à AIDS. Pouco antes do início da pandemia da Covid-19, a declaração
feita por Bolsonaro sobre as pessoas que vivem com HIV
serem uma despesa para o Brasil chocou o país. Mais uma
vez, o governo estimulava o ódio e a ignorância, especialmente em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS.
Além disso, ao adotar o negacionismo diante de uma nova
pandemia global, o governo Bolsonaro continuou a ignorar
os diretos humanos fundamentais de todas as pessoas, incluindo as que vivem com HIV/AIDS.
A resposta da ABIA e do movimento AIDS foi de resistência. A ABIA organizou um
dos primeiros seminários nacionais virtuais em busca de reflexões sobre as epidemias do HIV/AIDS e da Covid-19. Na ocasião, a instituição deixou claro que as duas
epidemias exigem uma ampla mobilização comunitária a fim de achar caminhos
para a prevenção, assistência e tratamento. O enfrentamento do estigma atrelado
a estes graves problemas de saúde global é um dos principais desafios da saúde
pública mundial.
No entanto, o que foi visto ao longo do ano de 2020 foi a consolidação do avanço
das forças conservadoras. Além da negação das orientações científicas, o governo
Bolsonaro – ao tentar manipular os números de vítimas da Covid-19 – protagonizou
a retomada de uma das mais cruéis estratégias de desumanização que marcaram
a luta contra a AIDS, a tentativa de silenciar e invisibilizar as vítimas. Era o retorno
do silêncio = morte, um dos slogans históricos do movimento de luta contra a
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Seminário HIV/AIDS
em tempos de
Covid-19: em busca
de respostas,
organizado pela ABIA

AIDS. Na nova crise sanitária brasileira, tentou-se apagar a memória e minimizar o
luto por todas as pessoas que morreram vítimas da pandemia da Covid-19.

Lançamentos da ABIA
em 2020

Em meio a esta crise política e a tragédia humanitária, a ABIA fez uso de
estratégias de resistência. Pressionamos pelo fim das patentes durante a
pandemia da Covid-19, exigimos a testagem em massa, lançamos um boletim sobre o Guia do Sexo Mais Seguro e o Guia sobre Hepatites Virais,
organizamos rodas de conversas online, mostramos as lições da AIDS
para o enfrentamento da Covid-19. No Dossiê HIV/AIDS e Covid-19, por
exemplo, lançado pela ABIA em dezembro, especialistas da ABIA e convidados apresentam uma radiografia sobre a resposta à epidemia da AIDS
no contexto da Covid-19.
Diante do inegável fortalecimento das forças conservadoras, a ABIA reiterou, por
inúmeras vezes, a defesa da democracia. A instituição também reforçou inúmeras
vezes sobre a necessidade do uso da experiência bem-sucedida da resposta à
AIDS no enfrentamento da Sars-CoV-2 e de construção de uma mensagem única
na resposta à pandemia da Covid-19.
O ano de 2020 trouxe mudanças profundas na maneira de atuação da instituição:
passamos a operar por meio do trabalho remoto, fechamos a sede, aprendemos a
olhar as relações entre o HIV e a Covid-19. No campo da AIDS, 2020 foi um ano de
quase paralisia nos editais e de reduzidas possibilidades de acesso a fundos públicos ou privados. Isso agravou a situação das ONGs, muitas fecharam as portas
ou foram obrigadas a atuar somente no modo virtual. Os desafios enfrentados em
2020 levaram a ABIA a reforçar a sustentabilidade financeira e programática, o que
nos motivou a elaborar novos projetos e buscar financiamento junto a fundos públicos no Brasil e no exterior. Foi um movimento necessário para a ABIA se adaptar
ao trabalho remoto e preparo técnico para organização de lives e ampliar nossas
ações nas redes sociais até conseguirmos a aprovação de projetos estratégicos.
Embora tais projetos estejam longe de garantir a sustentabilidade da instituição a
longo prazo, permitem a possibilidade de dar prosseguimento às ações de incidência nos campos do HIV/AIDS e da Covid-19 em 2021 ou no futuro.
Assim como muitas instituições parceiras, a ABIA aprendeu a reinventar o ativismo
no mundo virtual. Nossas lives e seminários virtuais se transformaram no símbolo
da resistência. É pela resistência que continuaremos a trilhar o caminho em defesa
da solidariedade, dos direitos humanos, da democracia e da justiça social. Nós reagimos e continuamos a reagir. Para a ABIA, mais do que nunca, é tempo de resistir.

		Boa leitura!
		Richard Parker/ Diretor-presidente da ABIA
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A Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA) foi fundada em 1987 pelo
sociólogo Betinho e outros importantes colaboradores. Somos uma organização
não-governamental, sem fins lucrativos e atuamos 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. Também focamos 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. Além disso, possuímos uma forte
atuação em rede no nível internacional, sobretudo, com os países do sul global.
Ao longo desses anos, a ABIA se tornou uma referência nacional e internacional
no cenário da prevenção ao HIV e na promoção do acesso ao tratamento da AIDS.
Desde a sua fundação, a instituição mantém o compromisso com a democratização da informação e, em razão disso, conquistou reconhecimento público como
fonte disseminadora de informações qualificadas na área, sempre com um olhar
crítico e tendo como diretriz o acesso à prevenção e ao tratamento do HIV e da
AIDS como direitos fundamentais.

Foto: Vagner de Almeida

Boletim ABIA sobre
“Sexo mais seguro no
século XXI”
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Pouco antes da pandemia, lançamento do
Guia Hepatites Virais

A instituição tem ampliado as ações em parceria e de cooperação
com financiadores, organizações da sociedade civil, entidades governamentais, universidades e movimentos sociais no Brasil e no
exterior. Atualmente, integramose coordenamos diferentes redes
nacionais e internacionais. Somos filiados à Associação Brasileira
de ONGs (ABONG) e integramos a Rede Brasileira pela Integração
dos Povos (REBRIP), por meio da coordenação do Grupo de Trabalho de Propriedade Intelectual (GTPI). No âmbito internacional, após três anos, a ABIA deixou a
Secretaria Executiva do Conselho Latino-Americano e Caribenho de ONGs/AIDS
(LACCASO) e continuou atuando como membro desta rede. A ABIA participa ainda da Rede Latino Americana de Acesso a Medicamentos (RedLAM).
A missão e visão da ABIA sustentam a instituição na fundamentação, elaboração e
desenvolvimento de suas ações do ponto de vista interno e externo.

MISSÃO

OS OBJETIVOS DA ABIA SÃO:

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.

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

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.

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 da AIDS para as diversas camadas
da população.

Em 2020, a ABIA fortaleceu os laços com sua missão, visão e objetivos institucionais.
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A atuação da ABIA tem contribuído para que a luta pela cidadania plena das pessoas vivendo com HIV e AIDS integre 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.
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Desde 2015, a ABIA aderiu à função de Observatório Nacional de Políticas de AIDS
(ONPA). O propósito tem sido fortalecer a resposta social capaz de incidir diretamente na construção de políticas públicas no combate à epidemia do HIV/AIDS.
O Observatório visa ainda promover reflexões críticas sobre a resposta brasileira
em relação ao HIV e à AIDS e outras infecções por meio do acesso a informações
qualificadas sobre prevenção, tratamento numa perspectiva dos direitos humanos.

O Observatório Nacional de Políticas de AIDS (ONPA) tem mantido a ABIA alinhada ao propósito de produção e disseminação do conhecimento, incidência política
sobre os problemas e de enfrentamento aos desafios frente à epidemia de HIV e
AIDS no Brasil. Desde que migrou para este formato, a ABIA ampliou os meios para
realizar incidência política e capacidade institucional para produzir e catalisar diferentes opiniões, estudos e mobilizações frente à epidemia de HIV e AIDS no país e
em consonância com a conjuntura internacional. O projeto conta com o apoio de
Pão Para o Mundo (PPM).

Foto: Acervo ABIA

Richard Parker no
“Seminário Coro de
Vozes numa Teia de
Significados sobre o
Cuidado às Pessoas Vivendo com
HIVAIDS”

O ONPA também tem contribuído para a construção de políticas públicas no campo do HIV e da AIDS e na defesa dos direitos humanos por meio da disseminação
de informações atualizadas sobre a epidemia do HIV e da AIDS. Nossas críticas,
disponibilizadas no ambiente virtual do Observatório, contribuem nas avaliações
sobre as implicações sociais dos dados divulgados para o público interessado
(profissionais de saúde, pessoas vivendo com HIV e AIDS, lideranças comunitárias,
pesquisadores, ONGs e poder público).
Por meio do ONPA, a ABIA tem desenvolvido projetos, atividades
e ações de advocacy que têm sido cruciais para o aprimoramento da resposta à epidemia de HIV e AIDS no Brasil. Vale ressaltar que, também por intermédio do Observatório, a instituição
continua com foco na defesa ativa da garantia de direitos dos
grupos sociais mais vulneráveis à epidemia de HIV e AIDS, sem
deixar de chamar a atenção para as questões estruturais (ou um
conjunto de fatores sociais, políticos e econômicos) associadas
às questões epidemiológicas. A ênfase permanece com foco nos
jovens/adolescentes com HIV, as prostitutas e a população LGBT.
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Esta iniciativa tem retomado o modus operandi no qual a ABIA foi criada, consolidado a produção de conhecimento e, simultaneamente, investido em projetos com
capacidade para gerar novos debates no campo da prevenção, da assistência e
dos direitos humanos no Brasil.
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O ONPA tem consolidado diversas ações com foco na mobilização social. Na plataforma virtual, encontram-se disponíveis documentários, rodas de conversas, seminários, posicionamentos públicos, publicações e uma ampla riqueza de materiais.
Os materiais e ações disponíveis estão alinhados aos eixos de atuação do Observatório, conforme demonstrado a seguir:
a) Assistência à saúde no Rio de Janeiro: um estudo de caso;
b) Juventudes, Direitos e Protagonismo
c) Direitos e Sexualidade
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1.1 Assistência à Saúde no Rio de Janeiro: um estudo
de caso
Em 2020, a ABIA se manteve alinhada ao propósito de incentivar e produzir reflexões qualificadas sobre o HIV e a AIDS no estado do Rio de Janeiro. Além disso,
a instituição manteve o foco no monitoramento e na denúncia das violações dos
direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS.
Pouco depois da paralização das atividades presenciais na instituição, a ABIA recebeu denúncia contra o Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), no Rio de
Janeiro. Segundo nosso informante, o HUPE não cumpriu a determinação do Ministério da Saúde que orientava às unidades de saúde a efetuarem a entrega antirretrovirais para as pessoas que vivem com HIV em quantidade para durar três
meses durante a pandemia do Covid-19. A ABIA denunciou a falha em reportagem
e pressionou a Secretaria Estadual de Saúde para solucionar o problema. Em março, o Ministério da Saúde – seguindo a orientação da Organização Mundial da
Saúde (OMS) – enviou um Ofício Circular com uma série de recomendações às
Coordenações Estaduais e Municipais dos Programas de HIV. Um dos objetivos
das medidas é evitar a circulação de pacientes com HIV
durante a pandemia da Covid-19.
Outra contribuição da ABIA a ser destacada em 2020
foi a realização, durante uma semana, do debate “HIV/
AIDS em tempos de Covid-19: em busca de respostas
solidárias” que compuseram o “Seminário HIV/AIDS em
tempos de Covid-19“, uma série de lives com propostas
de reflexão sobre a epidemia do HIV/AIDS em 2020. Durante este encontro foi apresentado um panorama sobre assistência e acesso aos tratamentos de HIV/AIDS
e Covid-19.

Mais um lançamento
da ABIA em 2020

Foto: Acervo ABIA
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d) Medicamento e Sustentabilidade da resposta social;

1.2 Juventudes, Direitos e Protagonismo
Mesmo com a equipe trabalhando no modo à distância em razão da pandemia da
Covid-19, a ABIA manteve algumas ações estratégicas com ênfase na diversidade
sexual e com destaque para o público jovem e gay. Desde 1993, o tema LGBT tem
sido objeto de atenção da ABIA. Em 2013, com o apoio do M.A.C AIDS Fund, criou
o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre os Jovens, cuja ação tem sido
focada público jovem, gay, trans, LGBT, comunitário e também heterossexual.
Além de publicar reportagens com relatos de experiências vivenciadas pelos jovens durante a pandemia da Covid-19, o Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA realizou rodas de conversas sobre temas para estimular
reflexões aprofundadas sobre os novos tempos. Uma delas foi “Sexo Casual, Prazer
e Covid-19” que discutiu sobre as novas possibilidades para o sexo casual em tempos de pandemia.
Em razão da pandemia, não foi realizado uma das ações que já fazem parte do calendário Dezembro Vermelho, a entrega do “Prêmio Reconhecimento: Promoção,
Saúde e Direitos entre Jovens” e que valoriza jovens e adultos, ativistas ou não, que
se destacaram ao longo do ano vigente por meio de ações com foco na prevenção
do HIV/AIDS, luta pelos direitos, respeito e enfrentamento à epidemia.

1.3 Direitos e sexualidade
A promoção e defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase nas questões
de gênero, nas pessoas LGBT, dos/as profissionais do sexo; e nas pessoas que
vivem com HI/AIDS continuaram como ações estratégicas para a ABIA em 2020.
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Também lançamos as versões online (no site da instituição) e impressa da publicação “Respostas à AIDS no Brasil: Aprimorando o Debate III” com mais de 40
análises produzidas por ativistas, pesquisadores e gestores da área de saúde. O
documento é resultado da série de seminários realizados em 2019 nas cidades
do Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS) e compõe um contundente diagnóstico
da epidemia do HIV/AIDS, incluindo o foco na resistência à reprodução do estigma e nos modos como têm sido oferecidas a assistência e linhas de cuidado nas
regiões Sul e Sudeste. O Aprimorando o Debate III faz parte de uma sequência de
projetos semelhantes que a ABIA vem se dedicando desde o final dos anos 1990
e cujo objetivo é reunir diferentes setores-chave no enfrentamento da epidemia:
gestores e governo, ONGs AIDS e outros segmentos da sociedade civil, pesquisadores e outros atores do mundo acadêmico e os serviços de saúde envolvidos
no enfrentamento da epidemia.
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Antes da pandemia da Covid-19, por exemplo, a instituição realizou o lançamento
do Boletim ABIA n0 65 sobre “Sexo Mais Seguro no Século XXI”. A publicação revelou os bastidores do processo de elaboração do guia “Sexo Mais Seguro: um Guia
sobre Sexo, Prazer e Saúde”, que havia sido lançado pelo Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens em 2019. Foi revelado, por exemplo, a estratégia
bem-sucedida de formar grupos focais de homens que fazem sexo com homens,
mulheres cis, travestis e transexuais em todas as etapas de elaboração dos guias
de sexo seguro.
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Já no contexto da pandemia, a ABIA traduziu o documento “ASHM COVID-19” produzido pela Sociedade Australiana de Medicina para o HIB (ASHM, sigla em inglês)
com recomendações para a redução de danos na prática do sexo casual durante
a pandemia da Covid-19. E realizou a roda de conversa virtual “Sexo Casual, Prazer
e Covid-19” fez uma reflexão sobre novos tempos e as novas possibilidades para o
sexo casual nestes novos tempos.
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Além disso, forças conservadoras – que já vinham promovendo retrocessos no
campo dos direitos e sexualidade nos últimos anos – se intensificaram ao longo de 2020, ao se associarem ao negacionismo e às manifestações públicas do
presidente Bolsonaro contra o distanciamento social e o uso de máscaras. Como
resposta, os resultados do estudo elaborado pelo Observatório de Sexualidade e
Política (SPW) – “Políticas Antigênero na América Latina: um panorama a partir do
laboratório brasileiro” – foram apresentados em diversos seminários internacionais
virtuais, como por exemplo, o Congresso da Associação de Estudos Latino-americanos (LASA 2020).
Além disso, o SPW fez o lançamento de uma edição especial do boletim “A política sexual em tempos de pandemia” - que examinou as principais implicações da
Covid-19 em termos políticos, econômicos e biopolíticos – participou de debates
em defesa do aborto legal e da perspectiva feminista na pandemia da Covid-19.
Um deles foi promovido pela organização feminista Development Alternatives With
Women for a New Era (DAWN), sobre Biopolitics & The COVID-19 Pandemic: a Feminist Perspective.

1.4 “Medicamentos e sustentabilidade da resposta social”
A experiência adquirida pela ABIA em quase quarenta anos de epidemia da AIDS
foi fundamental para o monitoramento e incidência em defesa do acesso a medicamentos com maior possibilidade de cura para a doença causada pelo vírus
SARS-CoV-2. Por meio da coordenação do Grupo de Trabalho sobre Propriedade
Intelectual (GTPI), a ABIA articulou reuniões, campanhas e outras ações de pressão em defesa do acesso a medicamentos e contra as medidas de proteção da
propriedade intelectual.

O GTPI lançou, por exemplo, a campanha “De olho nas patentes da Covid-19”
para pressionar pela redução dos preços dos medicamentos e denunciar as
indústrias farmacêuticas por excluírem
milhões de pessoas do acesso a medicamentos com possibilidade de cura
para a Covid-19. O GTPI também atuou
no Congresso Nacional para aprovar
o PL 1462/2020, que “cria um procedimento especial de licenciamento compulsório em situações de pandemia”. Na
ocasião, o grupo já defendia que “com
a legislação adequada, é possível fazer o enfrentamento da Covid-19: com tecnologias produzidas em larga escala, vendidas a preços baixos e oferecidas a todos”.
Outra ação que merece destaque foi a campanha pela aprovação do PL 1462/2020,
que seguia em tramitação na Câmara dos Deputados. O PL 1462/2020 suspenderia os efeitos das patentes para medicamentos, insumos e tecnologias ligadas
à pandemia da Covid-19. Também, por intermédio do GTPI, pressionamos para a
extinção do polêmico parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial
(LPI) que causa um prejuízo incalculável para o SUS e para as famílias brasileiras
na medida em que medicamentos essenciais passam a custar mais do que deveriam por conta das patentes. A ABIA atuou como amicus curiae na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI 5529) movida pelo Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal (STF).
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Campanha do
GTPI
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O GAPW, por exemplo, publicou os artigos relevantes sobre as lições da AIDS para
a Covid19. Covid-19 and HIV/AIDS: parallels and lessons, do diretor-presidente da
ABIA, Richard Parker, e Covid-19: some reflections, de Jane Galvão, doutora em saúde pública e ex-coordenadora geral da ABIA que atualmente mora em Genebra.
Já o GTPI, numa ação conjunta – com o Artigo 19, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Instituto Ethos e o
Transparência Brasil – denunciou o governo brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA).
As instituições acusaram o país de violar sistematicamente o direito de acesso à
informação e transparência nas ações de enfrentamento à
pandemia da Covid-19.
Além dessas ações, a instituição celebrou a inclusão do diretor-presidente, Richard Parker,
um reconhecido antropólogo, como um
dos cientistas mais influentes do mundo,
de acordo com a pesquisa conduzida
por uma equipe da Universidade de
Stanford, nos EUA, liderada por John
Ioannidis e intitulada: “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators”.
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A ABIA manteve a tradição desde a sua fundação e reservou fôlego num ano tão
conturbado por uma nova pandemia para uma atuação internacional. Por meio do
Observatório Global de Políticas de AIDS (GAPW, sigla em inglês), do Observatório
de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês) e do Grupo sobre Propriedade
Intelectual (GTPI), a ABIA buscou monitorar a política global de AIDS, atuar nos
campos do acesso ao tratamento e das questões de gênero e denunciar as violações em decorrência da pandemia da Covid-19.
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Conheça as áreas
e projetos da ABIA
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A ABIA coordena, desde 2013, o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI), vinculado à Rede Brasileira de Integração dos Povos. O
GTPI é um coletivo de 16 organizações nacionais,
representativas de diversos estados, e pesquisadores independentes que atuam pela ampliação
e manutenção do acesso aos medicamentos no
Brasil e no Sul Global e pelos direitos das pessoas
que vivem com HIV no Brasil. O grupo monitora
e incide politicamente em temas relacionados ao
monopólio da comercialização de medicamentos
nos âmbitos nacional e internacional. Também
produz análises sobre a temática, oficinas de capacitação para pessoas vivendo com HIV e atua
na produção e disseminação de informações básicas sobre o tema para a população geral. O GTPI
conta com o apoio da Innovation in Global Health (UNITAID) e da Open Society
Foundations (OSF).

3.2 Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos
entre Jovens
Há pelo menos 20 anos, a ABIA acompanha como as questões que afetam os homens que fazem sexo com homens (HSH), com foco especial na vida dos jovens
e gays no Brasil. Nesta perspectiva, o projeto “Diversidade sexual, saúde e direito
entre jovens” vem sendo desenvolvido desde 1993 através do Projeto HSH – Homens que fazem sexo com Homens, com oficinas de prevenções às ISTs, ao HIV e
a AIDS. O público-alvo das oficinas era composto por jovens gays da periferia do
Rio de Janeiro com faixa etária entre 18 e 24 anos.
Na nova fase do projeto, com o apoio da M.A.C AIDS Fund, são realizados encontros e treinamentos ao longo de todo o ano com o objetivo de trabalhar lideranças
comunitárias, grupos diversos, agentes e todas as pessoas que se identificarem
com o desenvolvimento social de sua comunidade, para que assim sejam reconhecidos. Além disso, são produzidas
publicações atualizadas sobre prevenção e distribuídas gratuitamente.
Nestas ações, são também distribuí-
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3.1 Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual (GTPI)
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das preservativos e gel lubrificante.
A ação tem ainda como característica focar sobre a diversidade sexual e a prevenção do HIV entre jovens gays, HSH, lésbicas, transgêneros e outros jovens vulneráveis que não são sexualmente minorias. Assim, o Projeto Diversidade Sexual,
Saúde e Direitos entre Jovens trabalha estigma e discriminação associado com a
não normatividade sexual e de identidade de gênero.
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3.3 Observatório de Sexualidade e Política (SPW)
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O Observatório de Sexualidade e Política (SPW, sigla em
inglês) é um fórum global composto de pesquisadoras/es
e ativistas de vários países e regiões do mundo, lançado
em 2002. O SPW tem desenvolvido diversas ações: estudos avaliativos sobre as
tendências globais em sexualidade e políticas de sexualidade; ativismo político;
construção de parcerias estratégicas com atores sociais que atuam no campo dos
direitos sexuais nas arenas políticas-chave; publicação de análises das políticas e
outros materiais.
O SPW também atua nas arenas
políticas globais e iniciativas relevantes diretamente relacionadas à sexualidade, direitos sexuais e reprodutivos, gênero, ativismo LGBT e
HIV/AIDS, contando com duas secretarias: uma baseada no Brasil, na Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), e outra nos EUA, na Universidade de Columbia, no Centro de Gênero, Sexualidade e Saúde do Departamento de Ciências Sociomedicas da Escola Mailman de Saúde Pública.
Todos os projetos e ações da ABIA são realizados com o apoio da ONG Pão Para
o Mundo (Brot für die Welt).

4.
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Demonstrativos de resultados
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Em 2020, a Covid-19 deixou ainda mais transparente o cenário de desigualdades,
do preconceito, do racismo, do sexismo, da homofobia e da transfobia. Isso ficou
bastante evidente no acesso às medidas de prevenção para a Covid-19. Da nossa
parte, envidamos esforços para o levantamento de novos recursos nas esferas internacional e nacional. Tornou-se evidente a exclusão da sociedade civil e a crescente dificuldade para encontrar fundos de filantropia estatal ou privada – seja no
âmbito nacional e internacional – bem como a existência de poucas oportunidades
para o envio de propostas. Tornou-se igualmente evidente a escassez de instituições filantrópicas que ainda financiam AIDS.
No âmbito nacional, conquistamos a aprovação no único edital lançado para acesso a fundos públicos no âmbito da saúde, no caso, o edital do Ministério da Saúde,
para dois projetos a serem desenvolvidos em 2021. Também foi aprovado um breve
convênio para realização de projeto com a OPAS, iniciado em finais de 2020 e com
a conclusão prevista para o primeiro semestre de 2021. E um apoio da Fundação

Banco de imagens Pixabay
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Apesar das dificuldades em 2020, a ABIA se manteve na posição de liderança para
movimento social da AIDS. A instituição continuou na resistência ao avanço do
conservadorismo e nossa produção continuou sendo uma referência no país. A
ABIA produziu materiais educativos e se manteve na resistência política por meio
de notas públicas e ações de mobilização. A instituição manteve uma alta produção educativa, técnica e analítica que se confirmou como referência na área de tratamento, prevenção e advocacy. No entanto, continuamos a ver com preocupação
o ano de 2021 pois os desafios econômicos e políticos tendem a se acirrar,

Friedrich Ebert do Brasil com o objetivo de possibilitar um melhor desempenho
da ABIA em lives e outras atuações nas redes virtuais. No entanto, estes foram
projetos de curta duração (menos de 12 meses), que certamente ajudarão na sustentabilidade da instituição em 2021, mas não aliviam a preocupação com a sustentabilidade financeira a médio e longo prazo.

Agradecemos o apoio dos nossos parceiros e financiadores que, neste contexto
político negativo, ganha um valor singular. Apesar da escassez de recursos e a dificuldade de encontrar novas fontes de apoio, a ABIA terminou o ano sem déficits
financeiros e com as contas aprovadas em diversas auditorias, o que revela nossa
preocupação e esforços com a excelência na gestão e emprego dos recursos existentes. Confira os nossos resultados no Anexo 1.
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A ABIA continuará a se dedicar para o fortalecimento das alianças com nossos
parceiros do movimento social, com os setores progressistas e com nossos financiadores para manter nos manter firmes na mobilização e no enfrentamento a este
duro presente-futuro que estamos inseridos.
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5.

ABIA em ação
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5.1 Participação em instâncias de articulação política

FORUM de ONG/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 epidemiado HIV e da AIDS no âmbito do estado. Desde
2018, a ABIA faz parte do colegiado da coordenação. .
ANAIDS – Articulação Nacional de Luta contra a AIDS (ANAIDS), que reúne representação do movimento AIDS em todo o país, é responsável, entre outras instâncias, pelo monitoramento das propostas e encaminhamentos aprovados em plenária nos Encontros Nacionais de ONGs AIDS. Informamos que a ABIA foi eleita, no
final de 2019, pelo coletivo de ONGs e redes de movimentos sociais que compõem
a ANAIDS, para ocupar o lugar entre os representantes comunitários na Comissão
Nacional de AIDS do Ministério da Saúde. Contudo, a referida comissão foi extinta
pelo atual governo federal juntamente com tantos outros conselhos e comissões
nas quais a sociedade civil brasileira participava.

5.2 Parcerias
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) - ABIA é parceira de longa data da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e, em 2019, fortalecemos esta
aliança na construção de uma nota pública conjunta e com a nossa participação
no evento de comemoração dos 40 anos da ABRASCO, quando o diretor-presidente da ABIA, Richard Parker, proferiu uma palestra e ainda participamos de um
evento que reuniu pesquisadores, além de atuarmos como debatedor em uma
mesa durante as apresentações.
Universidade Federal Fluminense (UFF) - ABIA mantém uma longa parceria
com a Universidade Federal Fluminense, cujo resultado tem sido a promoção de
um intercâmbio entre a academia e as organizações sociais que se ocupam de
temas de saúde, com ênfase nos aspectos clínicos do HIV e AIDS.
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) - A ABIA mantém uma longa
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ABONG – A Associação Brasileira de Organizações não Governamentais, 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.
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parceria com o Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (IESC/UFRJ). A instituição
já recebeu alunos da universidade em sua sede para palestras, e membros da ABIA
já participaram de seminários, palestras e bancas, e como professores visitantes na
instituição de ensino superior.
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Georgia State University (EUA) - Desde 2010, a Georgia StateUniversity traz alunos para visitarem a sede da ABIA. Os estudantes conhecem a sede da instituição,
participam de atividades dos projetos da ABIA e debatem com a equipe questões
relacionadas ao HIV/AIDS, com foco também no contexto brasileiro de enfrentamento à epidemia e nos campos com os quais a instituição trabalha.
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Oregon State University (EUA) - Iniciada em 2018, a parceria entre a ABIA e
Oregon State University tem como foco o desenvolvimento do Projeto “Consciência crítica para conectividade para combater o isolamento social na Juventude
LGBTQ: treinando jovens latinos para alcançar lideranças como aliados efetivos”.
Este projeto é financiado pela Fundação Robert Wood Jonhson como parte do programa que busca a promoção global da aprendizagem pelo desenvolvimento da
saúde e promoção dos programas nos Estados Unidos baseados nas experiências
bem-sucedidas em outros países (neste caso, no trabalho da ABIA com o Projeto
Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens).

5.3 Publicações e análises impressas e online
Desde a sua fundação, as ações da ABIA são acompanhadas de materiais impressos e/ou online balizados na perspectiva em que associamos a comunicação, a
informação e a educação na construção do conhecimento. Esses materiais são
expressos em análises, publicações, panfletos, cartazes e também pesquisas acadêmicas com foco capacitação.
Neste sentido, no âmbito das áreas e projetos, a ABIA elaborou, editou e imprimiu
materiais relevantes como o boletim com os bastidores da produção dos guias de
sexo mais seguro e as respectivas participações de pessos trans, jovens gays e outros nos grupos focais; ofereceu novos formatos para análises contundentes sobre
a epidemia da AIDS no país e sobre as políticas anti-gênero em curso no Brasil e
na América Latina.
Publicações impressas:
- Boletim ABIA N0 65 “Sexo Mais Seguro no Século XXI”- 1.000 exemplares
- Adesivo Silêncio = Morte - 1.000 exemplares
- Livro Resposta à AIDS no Brasil: Aprimorando o Debate III (Anais) - 1.000 exemplares
- Livro Dimensões sociais e Políticas da Prevenção - 1.000 exemplares
- Tabelas política das ARVS - 500 exemplares

Publicações digitais:
- Respostas à AIDS no Brasil: Aprimorando o Debate III, cujo ISBN é 978-65-8785400-7 https://abiaids.org.br/respostas-a-aids-no-brasil-aprimorando-o-debate-iii-anais/34071
- Dossiê ABIA - HIV/AIDS e COVID-19 no Brasil https://abiaids.org.br/dossie-abia-hiv-aids-e-covid-19-no-brasil/34379

> ABIA repudiou em nota a declaração preconceituosa de Jair Bolsonaro em relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Na ocasião, Bolsonaro afirmou que
“uma pessoa com HIV é uma despesa para todos aqui no Brasil. https//abiaids.org.
br/em-nota-abia-repudia-declaracao-de-bolsonaro-e-pede-garantia-dos-direitos-constitucionais-das-pessoas-que-vivem-com-hiv-aids/33836
> ABIA divulgou nota no Dia Mundial da Saúde para lembrar das diferenças e
semelhanças entre as pandemias da AIDS e da Covid-19 e oferecer alguns alertas
necessários e emergenciais para a garantia da saúde global. https://abiaids.org.br/
dia-mundial-da-saude-o-que-as-diferencas-e-semelhancas-entre-as-pandemias-da-aids-e-da-covid-19-nos-ensinam-sobre-saude-global/33902
> ABIA defendeu em nota a democracia no Brasil, criticou a resposta do governo
Bolsonaro à epidemia da Covid-19 e alertou para os riscos da militarização do Ministério da Saúde. https://abiaids.org.br/em-nota-abia-defende-a-democracia-critica-ausencia-de-mensagem-unica-do-governo-federal-sobre-a-covid-19-e-alerta-para-os-riscos-da-militarizacao-da-saude/33948
> ABIA repudiou a tentativa do governo federal de manipular, confundir e omitir
os dados sobre a Covid-19 por meio do Ministério da Saúde e afirmou que a omissão de dados da pandemia do novo coronavírus reeditou o triste slogan “Silêncio
= Morte”. https://abiaids.org.br/para-abia-a-omissao-de-dados-da-pandemia-do-novo-coronavirus-reedita-o-triste-slogan-da-aids-silenciomorte/34040
> ABIA condenou a ameaça do Brasil de sair da Organização Mundial da Saúde
(OMS), após a ação anunciada pelos Estados Unidos e a revisão da OMS em relação ao uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. https://abiaids.org.br/
abia-condena-ameaca-do-brasil-de-sair-da-oms/34047
> ABIA se manifestou sobre o fim da Sociedade Cazuza. A instituição recebeu com
tristeza a notícia e afirmou que era o fim de uma era à resposta à AIDS no país.
https://abiaids.org.br/para-abia-o-fim-da-sociedade-viva-cazuza-e-o-fim-de-uma-era-na-resposta-a-aids-no-pais/34272
> ABIA condenou declaração do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Alexan-
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5.4 Notas publicadas
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dre de Mendonça, em defesa da cantora gospel Ana Paula Valadão. Num culto
religioso, ela afirmou que as relações homoafetivas não são normais e associou a
AIDS a casais de homens gays. https://abiaids.org.br/em-nota-abia-repudia-declaracao-do-ministro-da-justica-andre-mendonca/34409
> ABIA condenou a suspensão do governo Bolsonaro de exame básico para pessoas que vivem com os vírus HIV e da hepatite C. https://abiaids.org.br/abia-condena-suspensao-do-governo-bolsonaro-de-exame-basico-para-pessoas-que-vivem-com-os-virus-do-hiv-e-da-hepatite-c/34417

5.5 Realização
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> ABIA lançou o Boletim ABIA n0 65 sobre “Sexo Mais Seguro no Século XXI” que
mostra a história dos bastidores do processo de elaboração do “Sexo Mais Seguro:
um Guia sobre Sexo, Prazer e Saúde”. (janeiro)

26

> ABIA reexibiu o documentário “Janaína Dutra – uma Dama de Ferro” (2009), dirigido por Vagner de Almeida, que conta a história de vida da travesti Janaína Dutra.
A ação marcou a celebração do Dia Nacional da Visibilidade Trans. (janeiro)
> ABIA adotou medidas de prevenção e fechou a sede no Rio de Janeiro em
razão da pandemia da Covid-19. A equipe de colaboradores da ABIA foi orientada
a trabalhar de casa. Na mesma semana, o governo do estado decretou situação de
emergência em resposta ao avanço do número de casos de Covid-2019 na região.
(março)
> ABIA lançou o guia sobre hepatites virais e o boletim “Sexo Mais Seguro no
Século XXI”. O evento foi realizado na sede da instituição. A atividade teve como
propósito oferecer um debate aprofundado sobre prevenção com ousadia e objetividade no contexto da epidemia da AIDS. (março)
> ABIA denunciou falha na orientação do Ministério da Saúde para pessoas que
vivem com HIV durante a Covid-1. OHospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE),
no Rio de Janeiro, não cumpriu a determinação do Ministério da Saúde para que
as unidades de saúde entregassem antirretrovirais para as pessoas que vivem com
HIV em quantidade para durar três meses durante a pandemia do Covid-19. (abril)
> ABIA e outras dez organizações da sociedade civil organizada divulgaram uma carta para adesão de novas instituições a fim de potencializar a pressão
por uma ampla política nacional de testes de diagnósticos no enfrentamento da
Covid-19. A carta é o primeiro passo da “Campanha Testes Para Todxs”. (abril)
> GTPI lançou campanha virtual “De Olho nas Patentes da Covid-19”, uma série
de cards para pressionar pela redução de preços de medicamentos e denunciar as
grandes empresas farmacêuticas pela exclusão de milhões de pessoas ao acesso
de medicamentos com possibilidade de cura do novo coronavírus. (abril)

> Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens lançou uma série de matérias sobre a experiência da juventude no Brasil e em várias partes do
mundo. A série trouxe histórias da África do Sul, Portugal, Nova Iorque e comunidades carentes do Rio de Janeiro. (abril)
> ABIA lançou a versão online da publicação “Respostas à AIDS no Brasil: Aprimorando o Debate III”, cujo ISBN é 978-65-87854-00-7. O documento é resultado da
série de seminários realizados em 2019 nas cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Porto
Alegre (RS) e compõe um contundente diagnóstico da epidemia do HIV/AIDS a
partir das mais de 40 reflexões produzidas por ativistas, pesquisadores e gestores
da área de saúde. (junho)

> GTPI pressionou pela suspensão dos efeitos de patentes em resposta à Covid-19. A campanha pela aprovação do PL 1462/2020, em tramitação na Câmara
dos Deputados – e que suspende os efeitos das patentes para medicamentos,
insumos e tecnologias ligadas à pandemia da Covid-19 – foi tema de vários posts
no Instagram, no Twitter e no Facebook.(junho)
> SPW lançou uma compilação de artigos que analisam os efeitos e as situações
emblemáticas ocorridas em vários países durante a pandemia, tais como as leis
secas implantadas na Índia e África do Sul e a política transfóbica do Ministério das
Mulheres e da Igualdade no Reino Unido, entre outras. (junho)
> ABIA promoveu durante uma semana o debate “HIV/AIDS em tempos de Covid-19: em busca de respostas solidárias” que compuseram o Seminário HIV/AIDS
em tempos de Covid-19, uma série de lives com propostas de reflexão sobre a epidemia do HIV/AIDS em 2020. (julho)
> ABIA lançou a versão impressa de publicações estratégicas para o cenário atual: “Resposta a AIDS no Brasil: Aprimorando o Debate III (Anais)” e “Dimensões
Sociais e Políticas da Prevenção”. As obras, cujo ISBN é, respectivamente, 978-6587854-00-7 e 978-65-87854-01-4, estão inseridas no conjunto de materiais que
a ABIA tem produzido desde a década de 1990 sobre os principais desafios no
enfrentamento da epidemia no país. (julho)
> Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens da ABIA traduziu o documento “ASHM COVID-19” produzido pela Sociedade Australiana de
Medicina para o HIB (ASHM, sigla em inglês) com recomendações para a redução
de danos na prática do sexo casual durante a pandemia da COVID-19. (julho)
> SPW publicou a 2a edição do anúncio A Política Sexual Em Tempos de Pandemia. (julho)
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> Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens celebrou o Dia
do Orgulho LGBTQI, comemorado em 28 de junho, com a publicação de uma reportagem relembrando a trajetória do Projeto HSH. (junho)

27

> GTPI respondeu ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que,
além do PL 1462/2020 garantir o direito à saúde da população brasileira, países
como a Alemanha, Canadá, Israel, Chile, Equador e Colômbia já tomaram medidas
similares. Numa entrevista ao Programa Roda Viva, o deputado havia afirmado
estar preocupado com a imagem do Brasil em utilizar a Licença Compulsória, prevista no PL. (agosto)
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> Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens, a roda de conversa virtual “Sexo Casual, Prazer e Covid-19” fez uma reflexão sobre novos
tempos e as novas possibilidades para o sexo casual em tempos de Covid-19. (setembro)
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> SPW coordenou uma ação conjunta com a London School of Economics (LSE),
a Universidad Nacional de Colombia, a Escola Nacional de Saúde Pública/FIOCRUZ e o Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFPE e promoveu
o webinar “Zika e a regulamentação de emergências sanitárias: o aborto medicamentoso no Brasil, Colômbia e El Salvador”. (novembro)
> GTPI pediu a anulação da patente do antiviral remdesivir junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Na ocasião, o grupo lembrou que o remdesivir foi aplicado como tratamento experimental contra a Covid-19 e no processo
de desenvolvimento recebeu um financiamento público significativo. (novembro)
> ABIA denunciou, às vésperas do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, um relato
que revelou a agonia da busca pelo diagnóstico e tratamento para a COVID-19 na
cidade do Rio de Janeiro. A denúncia mostrou as dificuldades enfrentadas por uma
pessoa vivendo com HIV em busca de atenção médica em tempos de Covid-19.
(novembro)
> ABIA protocolou mais uma manifestação contra uma anomalia presente na
legislação brasileira que causa enormes prejuízos para o orçamento do Estado,
para a sustentabilidade das políticas do Sistema Único de Saúde (SUS) e para
o orçamento das famílias brasileiras. O parágrafo único do artigo 40 da LPI / Lei
9.279/96 é alvo da Ação de Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5592 que corre
no Supremo Tribunal Federal (STF). (dezembro)
> ABIA realizou uma live para debater sobre o cenário do HIV/AIDS e Covid-19
no país e lançou o “Dossiê ABIA – HIV/AIDS e COVID-19 no Brasil”. A atividade teve
Jane Galvão (assessora Sênior para Saúde fazendo parte da equipe da UNHR) e
Jorge Beloqui (direção do Grupo de Incentivo à Vida/SP e membro do Conselho
Curador da ABIA) como palestrantes. A transmissão foi ao vivo e ocorreu na semana do Dia Mundial de Luta Contra a AIDS. (dezembro)

5.6 Participação e apoio
> ABIA participou de reunião com consultor independente da ONU sobre orientação sexual e identidade de gênero. Em visita extraoficial ao Brasil, o especialista
independente das Nações Unidas sobre Orientação Sexual e Identidade de Gênero, Victor Madrigal, agendou um diálogo com instituições e ativistas no Rio de
Janeiro que atuam em defesa dos direitos humanos. (janeiro)

> GTPI também marcou presença numa agenda ocorrida na Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sobre inovação em medicamentos no Brasil. A pauta era avaliação de proposta sobre uma nova política de
inovação no Brasil. (janeiro)
> GTPI participou da mesa “Acesso a medicamentos, patentes e o desmonte
do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)” realizada durante a reunião anual organizada pelas Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais
(UAEM Brasil), em Belo Horizonte (MG). (fevereiro)
> GTPI participou da consulta pública da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre procedimentos para importação em caráter excepcional via
organismo multilateral. (fevereiro)
> ABIA participou do “Seminário Coro de Vozes numa Teia de Significados: sobre
o Cuidado às Pessoas Vivendo com HIV/AIDS” organizado pela a Casa Rui Barbosa em Botafogo (RJ). (fevereiro)
> ABIA participou de homenagem a José Marmo, ativista histórico da ABIA. Falecido em 2019, José Marmo da Silva foi tema da exposição “Marmo, Ofá cuja voz
ecoa: saúde da população negra e de terreiros” na Biblioteca Central da Fiocruz,
no Rio de Janeiro. (fevereiro)
> ABIA participou da celebração dos 30 anos do Grupo de Incentivo à Vida (GIV).
A atividade aconteceu em São Paulo e reuniu ativistas do movimento social de
AIDS, gestores municipais e estaduais, profissionais da saúde, cientistas e comunidades de pessoas que vivem com HIV/AIDS. (fevereiro)
> ABIA participou de reunião virtual do Ministério da Saúde com movimento social de AIDS. Na ocasião, o Departamento de Doenças e Condições Crônicas e IST
do Ministério da Saúde (DCCI/MS) realizou uma reunião virtual com o movimento
social de AIDS para informar sobre as ações do departamento durante a pandemia
da Covid-19. (abril)
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> GTP participou de uma reunião em Brasília com a subsecretária de supervisão
e estratégia do Ministério da Economia, Luíza de Amorim Motta Deusdará. O encontro abordou as políticas de reestruturação do Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI). (janeiro)
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> ABIA participou de reunião virtual organizada pelo Centro de Referência LGBTI
do Rio de Janeiro – antigo Rio Sem Homofobia – reuniu diferentes grupos LGBTIs no estado. O objetivo foi dialogar sobre as demandas da população LGBTI no
contexto da pandemia da Covid-19 e atualizar sobre a composição dos grupos de
trabalho por segmento. (abril)
> ABIA participou de um pool de organizações, liderado pela Universidade Federal de Ciências em Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), que organizou a videoconferência “Quais as lições da pandemia do HIV/AIDS para a pandemia Covid-19”. A
conversa, que teve transmissão ao vivo, reuniu pesquisadores no campo do HIV/
AIDS no país e na América Latina. (maio)

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

> Projeto Diversidade Sexual, Saúde e Direitos entre Jovens participou de
várias articulações virtuais organizadas pelo Fórum de ONGs AIDS do Rio de Janeiro, dentre elas, nas Comissões do Colégio Representativo, na Articulação Sudeste
e na Comissão de Comunicação. (maio)
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> ABIA participou do bate-papo virtual sobre a sobre a relação entre HIV/AIDS e
a Covid-19 organizado pela ABRASCO no âmbito do Projeto Ágora. Na ocasião, o
representante da ABIA falou sobre a situação do ativismo em HIV/AIDS e como as
lições desta experiência podem contribuir para mobilizar a participação social na
resposta à Covid-19. (junho)
> ABIA participou da live “Conquistas e Desafios do Movimento LGBTI+ na perspectiva da luta contra o HIV e AIDS”, organizada pelo Grupo pela Vidda/RJ e realizada em comemoração ao 510 Dia Internacional do Orgulho LGBTI+. (junho)
> ABIA e o Observatório de Sexualidade e Política (SPW, sigla em inglês)
participaram das Jornadas CLAM, a série de debates organizados pelo Centro
Lation-americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM). O evento foi transmitido ao vivo no canal PPGSC lMS/UERJ. (junho)
> ABIA participou da live “HIV/AIDS: prevenção, tratamento e aspectos sociais”,
organizada pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Engenharia da Universidade
Federal do Paraná (UFPR). (junho)
> ABIA apoiou a live “COVID e Direitos Humanos: Como a Pandemia da Covid-19
aprofunda ainda mais as vulnerabilidades no Brasil”, do projeto Furando Bolhas. A
live foi composta exclusivamente por mulheres, com ênfase nas questões de gênero, racismo e saúde. Além da ABIA, apoiaram a organização deste debate virtual a
UFPSPPA, UNISINOS e TRF-4.(junho)
> SPW, o Grupo Curumin e o Centro Feminista de Estudos e Assessoria
(Cfemea) articularam uma ação conjunta em repúdio à exoneração da coordenação de saúde das mulheres acusada por Bolsonaro de emitir Nota Técnica que
legalizaria o aborto. (junho)

> SPW participou de debate com transmissão ao vivo organizado pelo Instituto
de Relações Internacionais e Defesa (IRID) da PUC Rio como parte dos Seminários
Virtuais. (junho)
> SPW participou da live promovida pelo Conselho Nacional Popular LGBTI na
semana do Orgulho e Resistência LGBTQI na mesa “Resistência Bissexual e Lésbica e o Feminismo contra o Neofascismo”. (junho)

> ABIA assinou carta pública e apoia campanha lançada pela Frente Nacional
Contra a Privatização da Saúde para o enfrentamento da Covid-19. O documento
reuniu a assinatura de mais de 100 organizações da sociedade civil. (julho)
> SPW participou do webinário promovido pela organização feminista Development Alternatives With Women for a New Era (DAWN), sobre Biopolitics & The
COVID-19 Pandemic: a Feminist Perspective. (julho)
> SPW participou do webnário #PocimaCrítica, organizado pelo Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e Sexualidade da Universidade Federal de
Goiás (UFG). (julho)
> SPW apoiou a publicação Derechos em riesgo: la cruzada antigénero en America Latina, desenvolvida pelas mídias digitais Wambra (Equador), Mutante (Colômbia), Alharaca (El Salvador) e LatFem (Argentina). (julho)
> ABIA participou de um webinário organizado pelo Departamento de Medicina
Preventiva da Universidade de São Paulo (USP) e pela Brazil LAB Princeton University. O objetivo foi estimular reflexões sobre os determinantes políticos subjacentes
ao curso da pandemia da COVID-19, com foco no Brasil e na natureza mutável das
respostas de saúde global. (agosto)
> Após coordenar o FORUM ONGs AIDS do Rio de Janeiro (FOAERJ), ABIA
decide permanecer na gestão e garantir a existência do espaço político. A instituição ficou um longo período na coordenação do Fórum em 2019 e participou,
recentemente, da gestão provisória junto com a Associação Missão Resplandecer
(AMIRES), (Rede Jovem Rio+ (RJR+) e Associação de Mulheres de Edson Passos
(AMEPA). (agosto)
> ABIA participou da roda de conversa virtual “Prevenção Combinada” que contou com a presença de vários gestores e técnicos de saúde locais. O convite foi do
Governo do Estado do Maranhão. A conversa virtual também com a participação

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

> GTPI, o Artigo 19, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Instituto Ethos e o Transparência Brasil
denunciaram o governo brasileiro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da OEA por violar sistematicamente o direito de acesso à informação
e transparência nas ações de enfrentamento à pandemia da COVID-19 e por fazer
um gasto insuficiente para dar uma resposta à crise (julho)
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do Fórum Maranhense das Respostas Comunitárias de Luta contra as IST/AIDS e
Hepatites Virais e do Fórum Estadual Lésbicas, Gay, Bissexual e Trans, Travestis e
Transgêneros. (agosto)
> ABIA participou do encontro virtual organizado pela ABONG-Rio para debater
as estratégias de resistência e de enfretamento no atual cenário de pandemia. O
objetivo foi compreender como fortalecer as organizações filiadas que atuam em
defesa dos direitos humanos e dos bens comuns. (agosto)

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

> SPW contribui para a mobilização de uma carta assinada por mais de 350
organizações da sociedade civil para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sustar os efeitos da portaria publicada pelo Ministério da
Saúde que altera o procedimento de notificação para o aborto previsto em lei em
casos de estupro, que passa a exigir a notificação policial pelos serviços de saúde.
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> SPW assinou uma carta aberta à ativista sul-africana Dra. Tlaleng Mofokeng,
nomeada como Relatora Especial das Nações Unidas para o direito ao gozo dos
mais elevados padrões de saúde física e mental. A carta foi assinada por mais de
10 organizações, entre elas a Criola – Organização de Mulheres Negras e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO).
> SPW participou do webinar Abismos e Horizontes – Diálogos Contemporâneos, organizado pelo Ser-Tão, Núcleo de Ensino, Extensão e Pesquisa em Gênero e
Sexualidade da Universidade Federal de Goiás (UFG).
> GTPI participou do webinar que discutiu o polêmico parágrafo único do artigo
40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). O encontro virtual foi promovido pelo
Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI). O artigo 40 da LPI é alvo de
críticas da sociedade civil e de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, iniciada
pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina (ABIFINA), no Supremo
Tribunal Federal (STF).(setembro)
> GTPI participou de debate virtual na Câmara dos Deputados sobre PL1462/2020.
O grupo defendeu a aprovação do PL 1462/2020 e enfatizou o uso da expressão
“suspensão de monopólio”, em vez de “quebra de patente” (setembro)
> ABIA abriu o VI Seminário de Ciências Humanas e Diversidade, cujo tema foi
“HIV/AIDS e COVID-19: pandemias de dois séculos”. O evento virtual aconteceu
ao longo do mês de setembro e foi organizado pela coordenação de Ciências
Humanas e Diversidade da Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF).
(setembro)
> ABIA participou da conversa virtual que marcou o lançamento do livro “O Corpo Recusado”, escrito pelo médico e doutor em saúde coletiva, Luiz Cecílio. O livro
é uma autobiografia e revela os desafios surgidos quando, aos 40 anos, Cecílio foi
infectado pelo HIV no final dos anos 1980.

> ABIA participou do seminário sobre políticas públicas, participação social e
cidadania LGBTI+. Organizado pelo Projeto Observatório de Políticas Públicas para
LGBTI no Estado do Rio de Janeiro, o “Seminário Políticas Públicas, Participação
Social e Cidadania LGBTI+” contou com a participação de pesquisadores, gestores
públicos, ativistas e representantes do poder legislativo e judiciário (setembro)
> SPW participou do webinar “Barreiras e desafios para o acesso ao aborto previsto em lei no Brasil”. A conversa virtual foi organizada pela Faculdade de Saúde
Pública da USP em parceria com a Rede Médica pelo Direito de Decidir (Global
Doctors for Choice – Brasil). (setembro)

> ABIA, por meio do GTPI, manifestou-se pela segunda vez contrária a extensão da validade das patentes presente no parágrafo único do artigo 40 da Lei de
Propriedade Industrial do Brasil, alvo de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI
5529), movida pelo Ministério Público Federal (MPF). A manifestação foi feita em
ação em que a ABIA participou como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal
(STF).
> ABIA participou das oficinas de treinamento em segurança digital fornecida
para as instituições parceiras de Pão Para o Mundo (PPM). O projeto de PPM foi
iniciado em 2019 e tem como objetivo fortalecer a atuação de organizações da
sociedade civil por meio do entendimento e adoção de práticas de segurança integral e organizacional, com foco no gerenciamento de comunicações pela Internet.
> ABIA participou do Encontro Nacional sobre o Centros de Treinamento e Aconselhamento (CTA), organizado pelo Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Ministério da Saúde. A instituição participou da videoconferência “Panorama geral dos CTA no Brasil” e abordou
sobre o tema “Análise macro sobre a relação CTA-prevenção-cotidiano, o que se
espera de um CTA na perspectiva de uma pessoa que utiliza o serviço?”.
> ABIA participou do 32a Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) no Simpósio
Especial “Corpo, cronicidade e contágio: as relações entre saúde e antropologia.
Na ocasião, ABIA contribuiu com o tema “Ativismo, antropologia e corpo: direitos e
diferenças em debate”. (novembro)
> ABIA participou do painel virtual “Narrativas LGBTQIA+”, que integrou a programação do Festival Literário de São Gonçalo (FLISGO 2020). Com o tema ‘Desafios
e Alternativas’, a FLISGO teve como objetivo discutir a superação das dificuldades
encontradas pelos artistas e produtores de arte e cultura do município de São
Gonçalo. (novembro)

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

> ABIA participou de uma live que reuniu algumas das principais lideranças da
instituição para contar como a ABIA tem atuado durante a pandemia da COVID-19.
O convite foi da Agência de Notícias da AIDS e a conversa foi mediada pela jornalista Roseli Tardelli. (outubro)
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> ABIA teve o diretor-presidente, Richard Parker, eleito um dos cientistas mais
influentes do mundo. A pesquisa foi conduzida por uma equipe da Universidade de
Stanford, nos EUA, liderada por John Ioannidis e intitulada: Updated science-wide
author databases of standardized citation indicators e analisou o ranking mundial
dos 100.000 cientistas mais influentes do mundo até 2019. (novembro)
> ABIA participou do 70 Seminário de AIDS e Religião, organizado pela Associação Caririense de Luta Contra AIDS, que tratou do tema HIV/AIDS em tempos de
Covid-19. O encontro promoveu um debate interseccional entre AIDS e Religiões,
além de abordar os desafios para a superação do estigma, discriminação entre
outros temas. (dezembro)

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

> ABIA participou do “Pauta Preta” sobre “Mulheres Negras e HIV/AIDS”, organizado o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro (FEMNEGRAS).
(dezembro)
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> ABIA participou do webinário “A pandemia dentro da pandemia”, organizado
pela Agência de Notícias da AIDS. Na ocasião, a instituição mostrou sobre como
alguns bons resultados e lições da AIDS poderiam ser uma referência no enfrentamento à Covid-19. (dezembro)
> ABIA participou da “Semana de Debates sobre o Dia Mundial de Luta Contra
a AIDS”, organizada pelo Grupo Pela Vidda-RJ e contribuiu com análises sobre a
“Conjuntura Política Atual de HIV/AIDS, Cuidados e Direitos das Pessoas Vivendo
com HIV e AIDS”. (dezembro)
> ABIA participou da live “Atualidades sobre prevenção, tratamento e cuidado a
nível nacional, estadual e municipal”, organizada pela Associação Missão Resplandecer (AMIRES). (dezembro)
> ABIA participou do II Congresso da Associação Brasileira de Pesquisa em
Prevenção e de Promoção da Saúde: Justiça Social, Participação Comunitária e
Ambientes Sustentáveis onde apresentou uma reflexão sobre “Caminhos e possibilidades para combinar a prevenção do HIV” na mesa redonda “Prevenção combinada”. (dezembro)

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

ANEXOS
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ANEXO I

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

Demonstrativo financeiro
2020
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DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2020

Receitas
Receitas Internacional
Receita nacional

R$
2.014.850,68
1.743.833,75
237.551,63

Receita Financeira

16.297,30

Outras Receitas

17.168,00

Despesas

1.968.268,55

Despesas Atividades

399.638,96

Despesas com pessoal

1.196.892,26

Impostos, taxas e contribuições

38.470,62

Despesas financeiras

14.999,04

Despesas Administrativas

318.267,67

Superávit

46.582,13

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020
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ANEXO II

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

Clipping eletrônico
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JANEIRO
RADIS
Artigo – RICHARD PARKER
AIDS: hora de começar de novo

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/opiniao/pos-tudo/aids-hora-de-comecar-de-novo?fbclid=IwAR36–Hb94NeScTOUm10t3uHNs0r1ijF4YeCJ2x8SIAerblWr0ML6h0fal6Y
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FOLHA DE S. PAULO
Artigo – RICHARD PARKER
Quando a abstinência é um pecado contra a vida
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/01/quando-a-abstinencia-e-um-pecado-contra-a-vida.shtml?utm–source=folha&utm–medium=site&utm–campaign=topicos

FOLHA DE S. PAULO
Podcast – VERIANO TERTO JR.
Podcast discute a política de abstinência sexual de Damares Alves; ouça

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www1.folha.uol.com.br/podcasts/2020/01/podcast-discute-a-politica-de-abstinencia-sexual-de-damares-alves-ouca.shtml?fbclid=IwAR05aWPwFbI5WBZFoNLgKikty389zynheZuyLNXYvjlV6ivApFg0KPuFi80
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VALOR
Reportagem
Mudança em instituto de patentes preocupa entidades
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/13/mudanca-em-instituto-de-patentes-preocupa-entidades.ghtml

FEVEREIRO
UOL
Reportagem
Pessoa com HIV é uma despesa para todos, diz Bolsonaro

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2020/02/06/pessoa-com-hiv-e-uma-despesa-para-todos-diz-bolsonaro.htm
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UOL
Reportagem
CNI contesta regra que dá estabilidade no emprego à pessoa com HIV
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/02/06/cni-contesta-regra-que-da-estabilidade-no-emprego-a-pessoas-com-hiv.htm

BBC
Reportagem
CNI contesta regra que dá estabilidade no emprego à pessoa com HIV

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-51390203
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OUTRAS PALAVRAS - SAÚDE
Reportagem
Os estigmas que Bolsonaro alimenta
https://outraspalavras.net/outrasaude/400-dias-de-odio/

ÉPOCA NEGÓCIOS
Reportagem
Antes da fala de Bolsonaro, CNI acionou STF para facilitar demissão de pessoas com HIV

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2020/02/antes-de-fala-de-bolsonaro-cni-acionou-stf-para-facilitar-demissao-de-pessoas-com-hiv.html
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BRASIL 247
Nota da ABIA
Declaração de Bolsonaro reforça estigma contra pessoas com HIV/AIDS,
reage entidade do setor
https://www.brasil247.com/brasil/declaracao-de-bolsonaro-reforca-estigma-contra-pessoas-com-hiv-aids-reage-entidade-do-setor

FOLHA DE S. PAULO
Nota da ABIA
Pessoa com HIV é uma despesa para todos,
diz Bolsonaro

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/pessoa-com-hiv-e-uma-despesa-para-todos-no-brasil-diz-bolsonaro.
shtml?utm–source=whatsapp&utm–medium=social&utm–campaign=compwa
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O DIA
Nota da ABIA
Bolsonaro diz que quem tem HIV, é uma despesa para o país.
https://odia.ig.com.br/brasil/2020/02/5864378-bolsonaro-diz-que-quem-tem-hiv-e-uma--despesa--para-o-pais.
html?utm–source=mobile&utm–medium=social&utm–campaign=whatsappArticle

NEXO JORNAL
Nota da ABIA
Como o governo Bolsonaro trata a questão do HIV

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/06/Como-o-governo-Bolsonaro-trata-a-quest%C3%A3o-do-HIV

BRASIL DE FATO
Reportagem
#Eunãosoudespesa repudia declaração de Bolsonaro sobre pessoas com HIV
https://www.brasildefato.com.br/2020/02/07/eunaosoudespesa-repudia-declaracao-de-bolsonaro-sobre-pessoas-com-hiv
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JORNAL DO TOCANTINS
Reportagem
Bolsonaro reclama de repercussão de fala sobre
portadores do HIV e dá “banana” para os jornalistas

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www.jornaldotocantins.com.br/editorias/politica/bolsonaro-reclama-de-repercuss%C3%A3o-de-fala-sobre-portadores-de-hiv-e-d%C3%A1-banana-para-jornalistas-1.1990530
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G1
Reportagem
Comissários da Varig que ‘contrabandeavam’ remédios
para ajudar pacientes com AIDS
https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/08/os-comissarios-da-varig-que-contrabandeavam-remedios-para-ajudar-pacientes-com-aids.ghtml

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Comissários da Varig que ‘contrabandeavam’ remédios
para ajudar pacientes com AIDS

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

http://agenciaaids.com.br/noticia/os-comissarios-da-varig-que-contrabandeavam-remedios-para-ajudar-pacientes-com-aids/
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O ESTADO MATO GROSSO DO SUL ONLINE
Reportagem
Comissários da Varig que ‘contrabandeavam’ remédios
para ajudar pacientes com AIDS
https://oestadoonline.com.br/cotidiano/aids-comissarios-de-voo-contrabandeavam-remedios-nos-anos/

UOL
Reportagem
Comissários da Varig que ‘contrabandeavam’ remédios para ajudar pacientes
com AIDS

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/bbc/2020/02/08/os-comissarios-da-varig-que-contrabandeavam-remedios-para-ajudar-pacientes-com-aids.htm
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ÉPOCA NEGÓCIOS
Reportagem
Comissários da Varig que ‘contrabandeavam’ remédios para ajudar pacientes
com AIDS
https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2020/02/os-comissarios-da-varig-que-contrabandeavam-remedios-para-ajudar-pacientes-com-aids.html

FOLHA DE S. PAULO
Reportagem
Comissários da Varig que ‘contrabandeavam’ remédios para
ajudar pacientes com AIDS

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/02/os-comissarios-da-varig-que-contrabandeavam-remedios-para-ajudar-pacientes-com-aids.shtml
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TVT
Reportagem
Movimentos de portadores de HIV e AIDS seguem na luta por
direitos e contra o preconceito
https://www.youtube.com/watch?v=7kmkALENxOs&list=PLWOdS62CKLoLs52Z3GZogASPDPR2hm4C7&index=5

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Antirretrovirais reduzem níveis de hormônios feminizantes em até
36% nas mulheres transgêneros, revela pesquisa

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://agenciaaids.com.br/noticia/antirretrovirais-reduzem-niveis-de-hormonios-feminizantes-em-36-em-mulheres-transgenero-revela-pesquisa/
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FOLHA DE LONDRINA
Reportagem
Carnaval acende o alerta para a AIDS
https://www.folhadelondrina.com.br/opiniao/carnaval-acende-o-alerta-para-a-aids-2981417e.html

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Entrevista
Contexto político dificulta prevenção à AIDS,
diz vice-presidente da ABIA

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://agenciaaids.com.br/noticia/contexto-politico-dificulta-prevencao-a-aids-diz-vice-presidente-da-abia/

ABRIL
AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Nota da ABIA
Em nota, ABIA defende a democracia, critica ausência de mensagem única
do governo federal sobre a Covid-19 e alerta para os riscos de militarização
da saúde
https://agenciaaids.com.br/noticia/em-nota-abia-defende-a-democracia-critica-ausencia-de-mensagem-unica-do-governo-federal-sobre-a-covid-19-e-alerta-para-os-riscos-de-militarizacao-da-saude
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OBSERVATÓRIO DE SEXUALIDADE E POLÍTICA
Artigo
Covid-19 e HIV/AIDS: paralelos e lições
https://sxpolitics.org/ptbr/covid-19-e-hiv-aids-paralelos-e-licoes/10496?fbclid=|wAR0a2h6iBz-wdBx7gmG1qfbp7awNETUf040vBDTs7XktHbewj6DJN-VOINM

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES
Entrevista

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

A prevenção não é um luxo, mas um direito
https://www.observatoriodasmetropoles.net.br/a-prevencao-nao-e-um-luxo-mas-um-direito/?fbclid=|wAR2LxXBM–
haWAKHZ2JS4wVwbwwJaQ1eotfPPJkLzeRE0rc1yL02vvQ6DfT0
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O GLOBO
Reportagem
Coronavírus: países determinam rodízio por gênero para sair de casa.
Mas será que essa é uma boa estratégia?
https://oglobo.globo.com/celina/coronavirus-paises-determinam-rodizio-por-genero-para-sair-de-casa-mas-sera-que-essa-uma-boa-estrategia-24368914

RNP+BRASIL
Reportagem
Covid-19: onze organizações da sociedade civil lançam carta de adesão para
#testeparatodxs

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www.rnpvha.org.br/covid-19-onze-organizacoes-da-sociedade-civil-lancam-carta-de-adesao-para-testeparatodxs.html

FRENTE NACIONAL CONTRA PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE
Matéria
Campanha Nacional por Testagem Ampla da Covid-19
https://www.contraprivatizacao.com.br/2020/04/campanha-nacional-por-testagem-ampla-do.html

53

FOLHA DE SP
Reportagem
Projeto para quebrar patente em razão da Covid-19 une PT
à base de Bolsonaro

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://www.1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/projeto-para-quebrar-patente-em-razao-da-covid-19-une-pt-a-base-de-bolsonaro.shtml?fbclid=lwAR3vY9P1kpyYrvJfSHe6eqgtjv5loJOLCjsTpgEAsYFHwX3YrTMD3xfq-IE
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MAIO

JORNALISTAS LIVRES
Reportagem
Manifesto leito para todos
https://jornalistaslivres.org/manifesto-leito-para-todos/

THE INTERCEPT
Reportagem
O Congresso precisa agir imediatamente para o Brasil ter acesso
aos tratamentos da Covid-19
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https://theintercept.com/2020/05/07/coronavirus-tratamentos-monopolios-patentes/
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PORTAL FIOCRUZ
Reportagem
Linha de chegada pode ser para poucos
https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/linha-de-chegada-pode-ser-para-poucos?fbclid=lwAR1AmNa6WuZsSdvQ1y34xhtvsxf0tzMuNCMSgaW2P4PzOL8FUnKkjGaelHk

OUTRAS PALAVRAS
Reportagem
Covid-19: os remédios podem não ser para todos
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https://www.youtube.com/watch?v=ioK9KqVc-os
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PÁGINA 12
Entevista
Sônia Correa: “La crisis saca a luz desigualdades que en la normalidad
quedan ocultas”
https://www.pagina12.com.ar/263425-sonia-correa-la-crisis-saca-a-luz-desigualdades-que-en-la-no

PODCAST NOVO NORMAL
Entrevista
As mulheres contra o vírus
https://open.spotify.com/episode/6Yankhpm0VnoCsPmjfVY2c?si=nruj-tZYQKeVobirdZqt2w&nd=1

JUNHO

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Nota da ABIA
Para ABIA, a omissão de dados da pandemia do novo coronavírus reedita
o triste slogan da AIDS: Silêncio = Morte
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https://agenciaaids.com.br/noticia/para-abia-a-omissao-de-dados-da-pandemia-do-novo-coronavirus-reedita-o-triste-slogan-da-aids-silenciomorte/
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MOPAIDS
Nota da ABIA
Para ABIA, a omissão de dados da pandemia do novo coronavírus reedita o
triste slogan da AIDS: Silêncio = Morte
http://mopaids.org.br/leia-noticia.php?codigo=1377

OUTRAS PALAVRAS
Artigo
O Brasil aceitará reduzir-se a cobaia?
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https://outraspalavras.net/direitosouprivilegios/o-brasil-aceitara-reduzir-se-a-cobaia/
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VIX
Reportagem
10 fatos que você não deve saber e contam a importância da Lacraia,
ícone dos anos 2000
https://www.vix.com/pt/comportamento/587033/10-fatos-que-voce-nao-deve-saber-e-contam-a-importancia-da-lacraia-icone-dos-anos-2000

JULHO

BORGEN MAGAZINE
Entrevista
Brazil’s Civil Society Response to HIV
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https://www.borgenmagazine.com/brazils-civil-society/
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THE TELEGRAPH
Reportagem
How Brazil became South America’s Covid-19 hotspot
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/brazil-became-south-americas-covid-19-hotspot/

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
PL 1462 para quebra de patente é solução para que Brasil não fique de fora
da vacina contra coronavírus, aponta Movimento de AIDS
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https://agenciaaids.com.br/noticia/pl-1462-para-quebra-de-patente-e-solucao-para-que-brasil-nao-fique-de-fora-da-vacina-contra-coronavirus-aponta-movimento-de-aids/
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GAZETA DO POVO
Artigo
Que legado escreveremos na história com nossa resposta à Covid-19?
https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/que-legado-escreveremos-na-historia-com-nossa-resposta-a-covid-19/

UOL
Colunista Jamil Chade
Reunião na OEA: Governo só destinou 40% do orçamento
para frear a covid-19
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https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/07/15/reuniao-na-oea-governo-so-destinou-40-do-orcamento-para-frear-a-covid-19.htm?cmpid=copiaecola

CONSULTÓRIO JURÍDICO
Reportagem
Governo Federal é denunciado na Comissão Interamericana
de Direitos Humanos
https://www.conjur.com.br/2020-jul-15/governo-federal-denunciado-cidh
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OPERA MUNDI UOL
Reportagem
Governo Bolsonaro é denunciado por violações ao acesso à informação
e falta de transparência
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https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/direitos-humanos/65751/governo-bolsonaro-e-denunciado-por-violacoes-ao-acesso-a-informacao-e-falta-de-transparencia
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RADIS
Reportagem
HIV/AIDS: Busca por equidade persiste
https://radis.ensp.fiocruz.br/index.php/home/reportagem/hiv-aids-busca-por-equidade-persiste?fbclid=IwAR3x5FYwH2kRcAreMRJ2vlvgxWC8-vxxJCxcMkQyz-qCM3CN6y4lmCsTkj8#access-content

ENSP/FIOCRUZ
Reportagem
Covid-19 e racismo são destaques na abertura da 23a Conferência Internacional de AIDS
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http://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/49374

CAMPANHA NACIONAL PELO DIREITO À EDUCAÇÃO
Reportagem
A gestão ético-política da pandemia no Brasil: “grupo de risco” e normalização da catástrofe
https://campanha.org.br/analises/rogerio-diniz-junqueira/gestao-etico-politica-da-pandemia-de-covid-19-no-brasil-grupo-de-risco-e-normalizacao-da-catast/
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PODCAST QUARENTENAS/REDEGEN
Entrevista
Gênero, sexualidade e feminismos em tempos de pandemia
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https://soundcloud.com/podcastquarentenas/quarentenas-podcast-episodio-1
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AGOSTO

OBSERVATÓRIO 3O SETOR
Reportagem
HIV no Brasil: “se o preconceito é uma doença, a informação é a cura”
https://observatorio3setor.org.br/noticias/hiv-no-brasil-se-o-preconceito-e-uma-doenca-a-informacao-e-a-cura/

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Para ativistas, omissão de números da Covid em reunião da OMS mostra
que o governo brasileiro continua negando pandemia
https://agenciaaids.com.br/noticia/para-ativistas-omissao-de-numeros-da-covid-em-reuniao-da-oms-mostra-que-governo-brasileiro-continua-negando-pandemia/

BOLETIM NO 3 USP
Artigo
Monopólios durante a pandemia
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http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2020/09/03boletimcovid–ABIA–GTPI.pdf

O GLOBO
Artigo
O direito ao aborto no caso de estupro: da comoção à ameaça
https://oglobo.globo.com/brasil/celina/artigo-direito-ao-aborto-no-caso-de-estupro-da-comocao-ameaca-24613924
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SETEMBRO

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Ministro Pazuello será efetivado na pasta da saúde nesta quarta. Ativistas
esperam que gestor paute suas ações dentro dos princípios do SUS
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https://agenciaaids.com.br/noticia/apos-tres-meses-e-meio-como-interino-pazuello-toma-posse-na-quarta-como-ministro-da-saude/
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
Audiência interativa
Olhar internacional: vacinas contra a Covid-19
https://edemocracia.camara.leg.br/audiencias/sala/1623

UFJF NOTÍCIAS
Reportagem
Webinar aborda política externa no enfrentamento da pandemia na América
na Latina
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https://www2.ufjf.br/noticias/2020/09/03/webinar-aborda-politica-externa-no-enfrentamento-da-pandemia-na-america-latina/
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BOLETIM DA FSP/USP
Reportagem
Barreiras e desafios do aborto legal no Brasil é tema de webinar
no dia 30 de setembro
https://www.fsp.usp.br/site/noticias/mostra/23138

OBSERVATÓRIO SEXUALIDADE E POLÍTICA
Artigo
O caso da menina do Espírito Santo: será este um ponto de inflexão
no longo caminho para o direito ao aborto no Brasil?
https://sxpolitics.org/ptbr/o-caso-da-menina-do-espirito-santo-sera-este-um-ponto-de-inflexao-no-longo-caminho-para-o-direito-ao-aborto-no-brasil/11202

SITE JUSTIÇA GLOBAL
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Reportagem
Nota de repúdio à portaria que impõe entraves à realização de aborto
previsto em lei em caso de estupro
http://www.global.org.br/blog/nota-de-repudio-portaria-do-ministerio-da-saude/
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SITE IDDH
Reportagem
Nota conjunta de repúdio – Portaria Ministério da Saúde
https://iddh.org.br/nota-conjunta-de-repudio-portaria-ministerio-da-saude/

SITE ABEP
Reportagem
ABIA apoiou Nota da ABEP em apoio ao Departamento de Demografia da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
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http://www.abep.org.br/site/index.php/noticias/1811-apoio-dd-unicamp

OUTUBRO

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Live: ABIA – advocacy e ações de solidariedade em tempos de pandemia
https://agenciaaids.com.br/noticia/live-abia-advocacy-e-acoes-de-solidariedade-em-tempos-de-pandemia/
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AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Live: ABIA aposta nos direitos humanos e na luta contra o monopólio e as
desigualdades para vencer a pandemia

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://agenciaaids.com.br/noticia/live-abia-aposta-nos-direitos-humanos-e-na-luta-contra-o-monopolio-e-as-desigualdades-para-vencer-pandemia/
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AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Nota da ABIA
Para ABIA, o fim da Sociedade Viva Cazuza é o fim de uma era
na resposta à AIDS no país
https://agenciaaids.com.br/noticia/para-abia-o-fim-da-sociedade-viva-cazuza-e-o-fim-de-uma-era-na-resposta-a-aids-no-pais/

SUPER INTERESSANTE
Reportagem
Antes do SUS, sangue era comercializado no Brasil
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https://super.abril.com.br/saude/antes-do-sus-o-sangue-era-comercializado-no-brasil/#:–:text=Atualmente,%20existem%20bancos%20de%20sangue,estoques%20consistiam%20em%20sangue%20comprado.
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NOVEMBRO

EXPRESSO CEARÁ
Reportagem
Mais de 50 entidades fazem edital para material didático LGBT
https://www.expressoceara.com.br/noticias/bagarre/mais-de-50-entidades-fazem-edital-para-material-didatico-lgbt

SITE ESTUDOS NACIONAIS
Reportagem
Gênero: mais de 50 entidades fazem edital para material didático LGBT
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https://www.estudosnacionais.com/29791/genero-mais-de-50-entidade-fazem-edital-para-material-didatico-lgbt/
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AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Ativistas recebem notícia da chegada da Coronavac no Brasil com cautela
https://agenciaaids.com.br/noticia/ativistas-recebem-noticia-da-chegada-da-coronavac-no-brasil-com-cautela/

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Artigo – Sônia Correa
O que esperar da nova administração de Biden e Harris nos Estados Unidos

DEZEMBRO
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https://agenciaaids.com.br/artigo/o-que-esperar-da-nova-administracao-de-biden-e-harris-nos-estados-unidos/
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FOLHA DE S. PAULO
Reportagem
Entidades pedem liminar ao Cade contra fabricantes de remédios americana
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/12/entidades-pedem-liminar-ao-cade-contra-fabricante-de-remedios-americana.shtml

UOL
Reportagem
Entidades pedem que STF ponha fim à politização da vacina contra a Covid-19
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https://noticias.uol.com.br/colunas/leonardo-sakamoto/2020/12/11/entidades-pedem-que-stf-ponha-um-fim-a-politizacao-da-vacina-contra-covid.htm
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ABCDOABC
Reportagem
MSF pede ao Cade que interrompa com urgência abuso de preços
em tratamento para hepatite C
https://www.abcdoabc.com.br/brasil-mundo/noticia/msf-pede-ao-cade-que-interrompa-urgencia-abuso-precos-tratamento-hepatite-c-113607

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
01 de Dezembro: veja algumas das principais ações voltadas
para o Dia Mundial de Combate à Aids
https://agenciaaids.com.br/noticia/01-de-dezembro-veja-algumas-das-principais-acoes-voltadas-para-o-dia-mundial-de-combate-a-aids/

THE LANCET – AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem

https://agenciaaids.com.br/noticia/the-lancet-covid-19-ameaca-continuidade-de-tratamento-de-hiv-no-brasil/
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The Lancet: Covid-19 ameaça continuidade de tratamento no Brasil

75

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS
Reportagem
Webinário: ativistas compartilham lições aprendidas no enfrentamento
da AIDS que podem ser utilizadas na pandemia da Covid-19
https://agenciaaids.com.br/noticia/webinario-ativistas-compartilham-licoes-aprendidas-no-enfrentamento-da-aids-que-podem-ser-utilizadas-na-pandemia-de-covid-19/

SITE RECONTA AÍ
Reportagem
Lei de patentes encarece remédios e impacta o SUS

RELATÓRIO GLOBAL ABIA 2020

https://recontaai.com.br/lei-de-patentes-encarece-remedios-no-brasil-e-impacta-o-sus
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