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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/AIDS (RNP) 

e o Grupo de Apoio a Prevenção da AIDS (GAPA), dentre outros. O debate 

girou em torno de temas como a lei de patentes, a indústria farmacêutica e os 

medicamentos estratégicos no combate ao HIV/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 

Já começaram os preparativos para a realização do encontro “Diálogos 

Observatório da Prostituição – Saúde e Direitos em Contexto de 

Prostituição’’. No mês de outubro, 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 é uma 

realização da ABIA em parceria com o Observatório da Prostituição do 

LeMetro/UFRJ e com a Ong DAVIDA. O encontro acontecerá em dezembro e 

reunirá profissionais do sexo, defensores dos direitos sexuais e 

representantes de ONGS/AIDS. Os participantes irão conhecer os resultados 

dos estudos sobre a resposta ao HIV/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 fortalecerá “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 continua disponível online e as entrevistas presenciais estão 

parcialmente 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, 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 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”. 

 

ABIA é aprovada na segunda fase de divulgação de edital 

A ABIA comemora a aprovação do projeto “ABIA informa: fortalecimento da 

mobilização comunitária para a prevenção sociopolítica da epidemia de 

HIV/aids entre grupos vulneráveis brasileiros com foco em trabalhadores/as 

da prostituição; grupos LGBT e jovens”. O anúncio foi publicado na segunda 

fase de divulgação dos resultados do edital 01/2014, da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS/Ministério da Saúde). Na primeira fase, a ABIA 

não constava na lista de organizações aprovadas e, em razão disso, a 

organização entrou com recurso. O dinheiro, proveniente do SICONV 

(Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse), deverá ser liberado 

somente em 2015. Confira o  resultado no link abaixo: 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2014&

jornal=1&pagina=52&totalArquivos=96 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2014&jornal=1&pagina=52&totalArquivos=96
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/10/2014&jornal=1&pagina=52&totalArquivos=96
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