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ste relatório traz a descrição das 

Eprincipais atividades promovidas pelo 
Fundo PositHiVo ao longo do ano de 

2017. Seu objetivo é socializar os resultados e 
o impacto do trabalho desenvolvido no terceiro 
ano de atuação do Fundo, bem como prestar 
contas aos nossos apoiadores, conselheiros e 
a sociedade em geral.

As ações executadas são fruto da soma de 
esforços da coordenação executiva, da equipe 
do Fundo PositHiVo, dos membros do 
Conselho Fiscal e de valiosos colaboradores 
externos. Por isto, rearmamos que tais ações 
só foram possíveis em função da relação de 
conança dos nossos apoiadores, que 
acreditam intensamente na proposta da 
instituição e que nos ajudam em todos os 
momentos.

O Fundo PositHiVo pode se orgulhar do ano de 
2017! Anal, neste período zemos  uma 
verdadeira imersão em atividades que têm tudo 
a ver com o propósito de nossa existência: o 
lançamento de editais, a administração e o 
gerenciamento de projetos aprovados em 
editais públicos voltados à prevenção do 
HIV/Aids, Hepatites Virais e um importante tema 
correlato: a transmissão sexual do vírus da Zika. 
Por conta dessas ações, vamos consolidando 
ainda mais a imagem do Fundo PositHiVo junto à 
sociedade brasileira.
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o que diz respeito à captação de 

Nrecursos junto aos ind iv íduos, 
apontamos como desao o cenário 

político-nanceiro que vivemos no Brasil, 
neste momento em que o país passa por uma 
grave crise nanceira que acaba por impactar 
diretamente nas ações sociais. Ainda assim, 
consideramos que tivemos um resultado 
positivo com o processo de captação de 
recursos junto a indivíduos. Intensicamos 
nossa comunicação de relacionamento com 
os doadores, conseguimos manter a nossa 
base de doação mensal e continuamos a 
investir em  campanhas estratégicas
p a r a  s e n s i b i l i z a r  a  s o c i e d a d e  

na causa do HIV/AIDS para que façam suas 
d o a ç õ e s  a t r a v é s  d e  n o s s o  s i t e 
https://doe.fundoposithivo.org.br e pelo botão 
de doação em nossa página no facebook  
https://www.facebook.com/fundoposithivo/.
 
Uma novidade: o Fundo PositHiVo agora faz 
parta da plataforma O Polen. Com isso, passou 
a ser possível aos indivíduos colaborararem 
com o Fundo sem desembolsar qualquer 
quantia extra. Vamos explicar: a plataforma O 
Polen possibilita que interessados em colaborar 
nanceiramente com Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) de sua preferência o 
façam em um momento prático e agradável: 
durante suas compras online. Ao efetuar a 
compra, o plugin do Polen instalado em um 
navegador lembrará de avisar a loja, que será a 
responsável por destinar uma porcentagem 
d o  v a l o r  p a r a  a  O S C  d e  s u a 
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Ferramentas de
Comunicação

A captação de recursos com indivíduos, além de 
se trabalhar o Marketing Institucional, também é 
um espaço para a ampliação do debate da causa 
da AIDS, recolocando-a na agenda de prioridade 
dos indivíduos e ampliando a base social de 
apoio ao tema. A partir desta ação, diversas 
celebridades têm expressado publicamente nas 
redes sociais que apoiam o Fundo PositHiVo,  e 
assim temos sido reconhecidos como 
referência na luta contra a epidemia de HIV/AIDS 
no Brasil.

ompreendendo que os canais de 

Cc o m u n i c a ç ã o  s ã o  i m p o r t a n t e s 
ferramentas para dar visibilidade ao 

Fundo PositHiVo, às suas ações e parceiros, 
intensicamos nossa comunicação por meio da 
“fanpage” no Facebook, nosso perl no Twitter e 
no Instagram, além de nosso website. Também 
mantivemos a produção da nossa newsletter 
para conselheiros e apoiadores, além de 
produzirmos materiais de comunicação 
especíco para estabelecer um relacionamento 
com nossos doadores. A “fanpage” do Fundo 
PositHiVo é seguida por mais de 35.500 
usuários do Facebook.

preferência. Para isso, o usuário deve fazer o 
cadastro fazer o cadastro no site do Polen, 
baixar um “plugin” e indicar o Fundo PositHiVo 
como a entidade com a qual  gostaria de 
colaborar em cada compra online.

A plataforma O Polen está associada a mais de 
cem lojas online, todas de relevância e 
qualidade comprovada, como Submarino, 
Dati, Americanas, Ali Express. Para se 
cadastrar no Polen e indicar o Fundo PositHiVo, 
o  u s u á r i o  d e v e  i r  a o  l i n k : 
www.opolen.com.br/apoiar/fundohiv. A partir 
de então, a cada compra que for feita, será 
automaticamente lembrado a indicar o Fundo 
para a loja, que irá repassar diretamente uma 
colaboração para o Fundo.



 Combinada. O edital foi batizado como “Edital 
de Ações de Prevenção Relacionados à 
Epidemia de IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais”. O 
público mencionado vem apresentando um 
alarmante crescimento de casos de HIV/AIDS 
no Brasil.mais de 35.500 usuários do Facebook.

Para realizar o processo de seleção pública de 
projetos, utilizamos novamente o “PROSAS”, 
uma plataforma digital de gerenciamento de 
editais. Todo o processo de envio das propostas 
foi realizado de forma digital. Durante todo o 
período em que o mesmo cou aberto para 
r ecebe r  p ropos tas ,  f o i  o f e r ec ido  às 
organizações suporte técnico, através do “help 
desk” do Prosas e da equipe do Fundo 
PositHiVo, para dirimir as dúvidas e auxiliar as 
organizações na utilização da plataforma.

Visando garantir a par ticipação do maior 
número possível de instituições e divulgar o 
edital em todo o país, realizamos uma intensa 
campanha de comunicação em nossos canais 
de rede social (site, Facebook e Twitter) e 
através de nossa rede de parceiros. O resultado 
foi muito satisfatório: recebemos um total de 
120 propostas de projetos inscritas por OSC 
interessadas de todo país.

 Fundo PositHiVo intensicou o trabalho 

Ode apoio às Organizações da Sociedade 
Civil, sobretudo aquelas que tenham o 

objetivo de ampliar e fortalecer ações de 
prevenção ao HIV/AIDS junto às populações 
em contextos de maior vulnerabilidade social. 
Considerando os dados epidemiológicos: os 
jovens, população LGBT, população negra, 
mulheres e idosos. Foi priorizado neste ano o 
apoio às OSC que desenvolvem ações de 
prevenção utilizando a metodologia de 
abordagem entre pares e que tenham como 
foco a mudança comportamental. Os temas 
da “Prevenção Combinada” e ações de 
for talecimento da incidência política e 
advocacy relacionadas à epidemia de 
HIV/AIDS também foram prioritários na 
seleção das organizações que foram apoiadas 
com recurso deste projeto.ntra a epidemia de 
HIV/AIDS no Brasil.

Visando este objetivo, no mês de abril 
lançamos nosso segundo edital de seleção 
pública de projetos. O púbico beneciário foi 
formado por jovens de 13 a 29 anos, 
população LGBT, população negra, mulheres e 
idosos e teve como tema central a “Prevenção
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No mês de maio, o Fundo PositHiVo, amparado 
por um comitê independente de avaliação 
formado por Fabi Mesquita (consultora); Pierre 
F r e i t a z  ( consu l t o r ) ;  S í l v i a  A lme i da 
(consultora), Diego Callisto ( Ministério da 
Saúde), Selma Moreira (Fundo Baobá) e 
Analice de Oliveira (CRT-SP), escolheu os 15 
projetos contemplados com recursos 
oferecidos pelo Edital Público 2017.

C o m o  c h e g a m o s  a o s  1 5  p r o j e t o s 
contemplados? O Edital 2017 recebeu 120 
projetos inscritos, dentre os quais 88 
respeitavam às normas previstas e divulgadas 
previamente. Os 32 projetos não qualicáveis 
foram, em geral, inscritos por hospitais, 
universidades, governo municipal e não por 
OSC de base comunitária, conforme determina 
o estatuto do Fundo PositHiVo. Já os 88 
qualicáveis foram submetidos à avaliação do 
comitê independente.

Entre estes, 50 receberam pontuação que 
permitiria o nanciamento com recursos do 
Edital. Porém, como mencionado, apenas 15 
puderam ser selecionadas – o que evidencia 
uma grande demanda reprimida por recursos 
para projetos em HIV/AIDS no Brasil. Restou 
ao comitê de avaliação, formado pelos seis 
especialistas mencionados anteriormente, a 
árdua tarefa de determinar os 15 projetos que 
receberam o apoio no valor de até R$ 25 mil 
cada.

São eles:

Região Norte

1. Associação de Bem Com a Vida (Boavista-
RR e Pacaraima-RR)
Projeto: VenhamMulheres!
Público-alvo: Juventude e Mulheres de 
Roraima e imigrantes da  Venezuela

2. Coletivo Difusão (Amazonas)
Projeto: Cineclube Positivo
Público-alvo: Juventude

3. DPAC Fronteira (Oiapoque-AP)
Projeto Oiapoque: Cooperação e Saúde
Público-alvo: Juventude, Mulheres e LGBT na 
região de fronteira com a Guiana Francesa

Região Nordeste

4. Associação Arte e Cultura do Bairro 
Baianão (Porto Seguro-BA)
Projeto Arte, Cidadania e Prevenção às IST, HIV 
e AIDS
Público-alvo: Juventude, Mulheres e Idosos

5. Grupo Matizes (Teresina-PI)
Projeto A Gente Quer Viver Pleno Direito
Público-alvo: Comunidade LGBT

6. Apros-PB – Associação das Prostitutas da 
Paraíba (Sapé, Itabaiana, Patos e Cajazeira-
PB)
Projeto: Combinando Prevenção com Advocacy
Público-alvo: Mulheres em situação de 
prostituição

Região Centro-Oeste

7. Associação GDA – Grupo de Diversidade 
LGBT (Anápolis-GO)
Projeto #JovensAntenados – Prevenção 
Combinada, Incidência Política e Advocacy
Público-alvo: Juventude, Idosos, Mulheres e 
LGBT

8. Palco Comparsaria Primeira de Talentos 
(Cidades-satélites do DF)
Projeto Gincana Mais – Protagonismo de 
Jovens Gays e Homens Bissexuais em 
DST/HIV/Aids e Hepatites Virais
Público-alvo: Juventude e LGBT
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Região Sudeste

9. Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de 
Favelas (Rio de Janeiro-RJ)
Projeto: Armando Vozes e Identidade
Público-alvo: População Negra, Juventude e 
LGBT

10. ECOS-Comunicação em Sexualidade 
(São Paulo-SP)
Projeto: Sinais da Prevenção
Público-alvo: Pessoas surdas, Juventude, 
LGBT

11.  Assoc iação I lê  Ache Omo Odê 
(SãoPaulo-SP)
Projeto: Povos de Comunidades Tradicionais 
na Prevenção do HIV/Aids e Hepatites Virais
Público-alvo: População Negra, Juventude, 
Idosos, LGBT

12. Reprolatina Sol. In. em Saúde Sexual e 
Reprodutiva (Paulínia-SP)
Projeto :Melhor idade, sim; Aids, não: 
Informação é Prevenção!
Público-alvo: Idosos

Região Sul

13. Rede Mulheres Negras (Curitiba-PR e 
Foz do Iguaçu-PR)
Projeto:Prevenção combinada para promoção 
da vida longa, com saúde e sem racismo
Público-alvo: População Negra, Mulheres, 
Juventude, Idosos e LGBT

14. APVHA (Porto Alegre-RS)
Projeto: #NosOtras – A caminho da 
Prevenção com Autonomia
Públ ico-alvo:  Juventude, Mulheres e 
População Negra

15. Igualdade RS (Região Metropolitana de 
Porto Alegre-RS)
Projeto: Prevenção e Cidadania
Público-alvo: Comunidade LGBT

Conforme determinado pelo edital, os projetos 
devem ter a duração de oito meses. O início das 
atividades ocorreu  no mês de maio, com 
término em dezembro.

As ações dos projetos selecionados foram 
monitoradas em tempo real. Para isso, criamos 
um grupo no aplicativo WhatsApp, o que 
dinamizou ainda mais a comunicação e 
forteleceu a atuação em rede dos projetos 
selecionados.

“Projeto Saúde Sexual e Reprodutiva no 
Contexto do Zika Vírus”

O Fundo PositHiVo lançou,  no segundo 
semestre de 2017, o terceiro  Edital de Seleção 
Pública de Projetos, desta vez com foco na  
Saúde Sexual e Reprodutiva no Contexto do Zika 
Vírus. O projeto visa melhorar as intervenções 
dirigidas e lideradas pelas comunidades para 
abordar questões de saúde sexual e reprodutiva 
relacionadas ao Zika no estado de Pernambuco, 
epicentro da epidemia no Brasil.

O Fundo PositHiVo deniu em setembro os 
projetos contemplados neste  edital voltado 
para as cidades pernambucanas de Recife, 
Olinda, Caruaru, Petrolina e Goiana. O referido 
edital teve como objetivo elencar projetos 
voltados a ações de base comunitária, 
destinados a multiplicar informações e 
desenvolver estratégias integradas de 
prevenção ao vírus da zika. O público-alvo dos 
projetos é composto por mulheres, jovens, 
prossionais de Saúde, de Educação e gestores 
públicos, além de mães e crianças com 
microcefalia.

Este é o terceiro edital público promovido pelo 
Fundo PositHiVo, mas o primeiro que tem como 
foco um tema diferente ao do HIV/Aids e 
Hepatites Virais. O Conselho da instituição 
decidiu abrir o leque de ações que podem ser 
contempladas, abraçando também causas 
correlatas. A epidemia de zika se encaixa neste 
perl, pois também abrange a necessidade de 
prevenção sexual.
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Ao todo, seis organizações da sociedade civil 
(OSC) foram escolhidas para ter seus projetos 
contemplados com recursos nanceiros e 
administrativos mobilizados pelo Fundo 
PositHiVo. Os projetos devem durar oito 
meses, de 8 de outubro de 2017 a 8 de maio de 
2018.

OSC contempladas e seus projetos na área 
do vírus da Zika.

Organização: GTP+ – Grupo de Trabalho em 
Prevenção Positivo
P r o j e t o :  “ L a m p i ã o  e  M a r i a  B o n i t a 
Superprevenidos na Luta Contra o Zika Vírus”
Objetivo: Possibilitar ações educativas de 
prevenção e de promoção da defesa dos 
direitos humanos relacionados ao vírus da 
ZIika junto à população jovem.

Organização: Instituto PAPAI
Projeto: “Homens e o Cuidado no Contexto da 
Epidemia de Zika Vírus”
Objetivo: Promover um maior envolvimento 
dos homens em ações de prevenção e cuidado 
no contexto da epidemia de Zika Vírus na 
cidade de Caruaru.

Organização: Instituto Mara Gabrilli
Projeto: “Cadê Você? Um Olhar para Recife no 
Contexto do Zika Vírus”
Objetivo: Criar rede de proteção e apoio para a 
população com deciência e seus familiares e 
disseminar multiplicadores na perspectiva de 
promover direitos a saúde sexual e reprodutiva 
no que tange a epidemia do Zika Vírus.

Organização: Casa da Mulher do Nordeste
Projeto: “Mulheres da Periferia de Recife no 
Combate ao Zika Vírus”
Obje t i vo :  Promove r  ações  de  base 
c o m u n i t á r i a  c o m  a  f o r m a ç ã o  d e 
multiplicadoras mulheres e jovens estudantes 
junto à estratégias integradas de mobilização e 
prevenção com a comunidade e prossionais 
de Educação e de Saúde.

Organização: Grupo Curumim Gestação e 
Parto
Pro je to :  “Saúde ,  d i r e i t os  sexua i s  e 
reprodutivos: novas e velhas demandas em 
tempos da epidemia do vírus Zika.”
Objetivo: Ações de articulação política junto à 
gestão municipal, formação técnica e política 
junto a prossionais de Saúde e Educação, ação 
educativa de formação sociopolítica junto a 
adolescentes, jovens, mulheres e população 
LGBT nas cidades de Goiana e Petrolina.

As ações dos projetos selecionados são 
monitoradas em tempo real no aplicativo 
WhatsApp, o que dinamizou ainda mais a 
comunicação e forteleceu a atuação em rede 
dos projetos selecionados.
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1. Associação  Arte e cultura do Bairro  
Baianão – Porto Seguro – BA

Projeto Arte, Cidadania e Prevenção às IST, 
HIV e AIDS.

O Projeto desenvolveu ações de prevenção do 
HIV/AIDS entre jovens de Por to Seguro, 
especialmente do bairro do Baianão, por meio 
de ações de ar te educação, ocinas e 
realização de um seminário, onde foi realizada 
a  abordagem entre pares, distribuição de 
preservativos e outros insumos de prevenção, 
além de promover a discussão sobre as novas 
tecnologias de prevenção, incluindo a PEP 
(Prolaxia Pós Exposição), PREP (Prolaxia 
Pré Exposição) e política de redução de danos.

População Atingida Diretamente: 100 mil 
pessoas: jovens estudantes , famílias, 
conselho tutelar, poder judiciário, gestores das 
aréas de saúde e educação. 08

05

Resultados 
de Impacto
Específicos



O Projeto desenvolveu ocinas de educação 
continuada em Unidades Básicas de Saúde, 
conselhos locais,  conselho distr i ta l  , 
associações de bairros, EMEI, grupos de 
gestantes moradoras de rua, intervenções junto 
ao “Fique Sabendo Jovem” e realizou o  
Seminário Anual de Educação Permanente dos 
Conselhos de Saúde, abortando a temática 
sobre prevenção combinada, incentivando à 
t e s t a g e m ,  a  p a r t i c i p a ç ã o  c i d a d ã , 
estabelecimento de vínculo entre instituição, 
usuários e rede de atenção, sensibilizando os 
envolvidos sobre o viver com HIV/AIDS e como 
as desigualdades de gênero impactam na 
epidemia. Foi disseminado para as lideranças 
do MNCP, o recente guia de advocacy deste 
movimento, qualicando-as na defesa das 
demandas emergentes nos espaços decisórios 
pertinentes.

População Atingida Diretamente: 10 mil 
pessoas: lideranças comunitárias, pessoas 
vivendo com HIV/AIDS , gestores de saúde, 
educação, assistencial social  e famílias das 
pessoas vivendo com HIV/AIDS.

2. APVHA - Porto Alegre – RS

Projeto: #NosOtras – A caminho da 
Prevenção com Autonomia.
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3. Associação GDA - Grupo de Diversidade LGBT de Anápolis – GO

Projeto: #JovensAntenados – Prevenção Combinada, Incidência Política e Advocacy.

O projeto contribuio para a redução e o controle das IST/AIDS e HV em ANÁPOLIS e nas cidades 
circunvizinhas. Foram realizadas ações de prevenção combinada (testagem rápida, PEP, PREP, etc.); 
distribuição de insumos de prevenção, materiais informativos e de orientação, realização de palestras 
e ocinas de sexo seguro, incentivando a discussão da importância da prevenção combinada através 
de ações políticas e de advocacy na mídia em geral. Esta conscientização se consolidou através da 
discussão sobre as novas metodologias e o incentivo ao diagnóstico e tratamento precoce destas 
epidemias na rede de saúde do SUS. Feita a orientação e a testagem rápida do HIV com amostra de 
uido oral, uma vez detectados casos reagentes, foram feitas as vinculações aos serviços de saúde e 
a retenção para tratamento (Educação para o Tratamento). Além disso, foram priorizadas as ações 
educativas baseadas na metodologia de educação entre pares, de prevenção às IST, HIV/Aids e HV e a 
promoção de saúde, em parceria estratégica com OSC, estado e municípios.

População Atingida Diretamente: 300 mil pesoas: Jovens , população LGBT, pessoas vivendo com 
HIV/AIDS, Hepatites Virais, mulheres e terceira Idade.
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4. Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas – Rio de Janeiro

Projeto: Armando Vozes e Identidade.

O Projeto ampliou e qualicou ações de prevenção das IST/HIV/HV voltadas para travestis e 
transexuais negras moradores de favelas, no Rio de Janeiro, favorecendo a redução de riscos para a 
infecção e contribuindo para a diminuição das taxas de incidência registradas.

População Atingida Diretamente: 28 Mil pessoas: travestis e transexuais de favelas, familias e  
comunidade local.
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5. ECOS-Comunicação em Sexualidade – 
São Paulo:

Projeto: Sinais da Prevenção.

O projeto fortaleceu a incidência política e 
advocacy relacionadas às IST/HIV/AIDS e 
hepatites virais entre as comunidades surdas, 
aumentando a incidência deste tema em 
grupos e organizações da área, desfazendo as 
distâncias que separam muitos jovens e 
adultos com surdez de temas tão caros para os 
seus cotidianos e reduzindo os riscos que os 
acometem. Fomentou a discussão de temas 
relacionados à educação sexual e à prevenção 
de IST/HIV/AIDS e hepatites virais, buscando 
impactar efetivamente grupos de jovens 
surdos e suas redes de contatos. Capacitou  
agentes multiplicadores surdos. Desenvolveu 
materiais especícos (IEC), incluindo 
levantamento de conjuntura.

População Atingida Diretamente: 4 mil 
pesssoas: surdos, juventude e LGBT.
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6. Associação Ilê Ache Omo Odê – São Paulo

Projeto: Povos de Comunidades Tradicionais na Prevenção do HIV/Aids e Hepatites Virais.

O projeto fomentou o protagonismo dos Povos de Comunidades Tradicionais, da população negra, 
mulheres, jovens, LGBT, da terceira idade, pessoas que convivem com o HIV/AIDS/IST/Hepatites 
Virais e lideranças comunitárias com o potencial multiplicador na disseminação de informações 
qualicada sobre as ações de prevenção combinada, promoção e assistência as 
IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais, sem desconsiderar as especicidades de cada grupo e/ou reduzir a 
sexualidade/sexo a doenças sexualmente transmissíveis. Considerar que cada segmento 
populacional e/ou indivíduo deve discernir qual ou quais estratégias das ações de prevenção 
combinada deve ou pode adotar, inclusive, transcender a tradução técnica e cientíca dos protocolos 
do Ministério da Saúde com a perspectiva de uma internalização crítica das possíveis estratégias em 
suas vidas cotidianamente.

População Atingida Diretamente: 35 mil  pessoas:  lideranças religiosas e comunitárias, gestores de 
saúde , educação, conselheo tutelar, jovens, população negra,  população LGBT, mulheres e idosos.
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7. Igualdade – Rio Grande do Sul

Projeto: Prevenção e Cidadania para a 
população LGBT.

O projeto desnvolveu  um trabalho de 
comunicação e informação para auxiliar na 
redução e na incidência da infecção pelo HIV e 
outras infecções sexualmente transmissíveis 
(IST) entre travestis e transexuais, através de 
atividades que visem o aumento das ações de 
cidadania e dos direitos humanos, trabalhando 
a prevenção combinada reconhecimento da 
Aids como questão social, resgate da 
autoestima e acesso ampliado à rede de 
saúde.

População Atingida Diretamente: 6 mil 
pessoas: jovens e população  LGBT.

8. GRUPO MATIZES - Teresina – PI

Projeto: "A gente quer viver pleno direito".

O projeto contribuio para o fortalecimento das 
ações de prevenção ao HIV/AIDS, com atuação 
em 02 frentes: ações educativas e ações de 
advocacy. A estratégia que combina: I) ações 
educativas (realização de ocinas, produção de 
material impresso, uso das mídias sociais para 
difusão de informações  sobre prevenção das 
IST); II) ações de advocacy (incidência junto ao 
Poder Público para garantia de direitos, bem  
adoção de medidas para coibir violação de 
direitos ou reparação de danos - quando a 
violação ocorre). Com isso, as ações do projeto 
contribuio para a difusão de informações e 
também para mitigação das discriminações e 
violências de que são vítimas LGBT e PVHA, 
público-alvo do projeto.

População Atingida Diretamente: 87 mil  
pessoas: LGBT , pessoas vivendo com 
HIV/AIDS, pessoas surdas e egressos no 
sistema prisional
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9. APROS-PB Associação das Prostitutas da Paraíba

Projeto: Combinando Prevenção com Advocacy

As ações do projeto contribuio para a melhoria da qualidade de vida das prostitutas no que diz respeito 
ao de empoderamento dessas mulheres, provocando discursões sobre o conhecimento dos seus 
direitos, resgatando a autoestima e a cidadania para o enfretamento ao estigma e preconceito da 
sociedade, além de promover advocacy, controle social e acesso as informações a respeito da 
prevenção combinada para o HIV/AIDS e a prevenção para as Hepatites Virais nos municípios de 
Sapé, Itabaiana, Patos e Cajazeiras.

População Atingida Diretamente: 3 mil pessoas: prostitutas, trabalhadores da saúde e atores 
sociais.
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10. Associação de Bem com a Vida – ABV - 
Boa Vista – RR

Projeto: VenhamMulheres!

O projeto articulou  e construiu uma rede de 
prevenção em HIV/Aids e Hepatites Virais com 
mulheres, ampliando o acesso à informações, 
construindo saberes junto à comunidade e 
for talecendo o protagonismo feminino, 
abrangendo a capital Boa Vista e a cidade 
fronteiriça de Pacaraima, estabelecendo 
parcerias com as coordenações estadual e 
municipais de saúde, criando estratégias de 
atuação a curto e longo prazo, que visem 
considerar o indivíduo no contexto no qual está 
inserido sócio-historicamente, utilizando 
metodologias diversicadas de inclusão, 
trabalhando em grupos de mobilização e 
formação de agentes multiplicadoras da 
prevenção no Estado de Roraima.

População Atingida Diretamente: 20 mil 
pessoas: meninas e mulheres de 13 a 65 anos, 
alunas de escolas públicas, assim como 
mulheres participantes de coletivos e núcleos 
feministas, usuárias do SUS, prossionais do 
sexo e participantes do grupo de mulheres da 
Associação de Bem com Vida, na capital Boa 
Vista e também na cidade de Pacaraima, 
fronteira com a cidade de Santa Elena de Uairén 
na Venezuela. Haja vista a importância da 
prevenção e do protagonismo de mulheres em 
espaços acadêmicos, discentes dos cursos de 
graduação e pós-graduação da Universidade 
Federal de Roraima – UFRR foram incluídos nas 
propostas, realizou-se ações no âmbito 
universitário.



11. Rede Mulheres Negras – Paraná

Projeto: Prevenção combinada para promoção da vida 
longa, com saúde e sem racismo.

O projeto capacitou mulheres negras e não negras a respeito 
da prevenção das IST/HIV/AIDS, direitos sexuais e 
reprodutivos, cidadania e direitos humanos, para que estas 
possam contribuir na divulgação de informações corretas 
sobre saúde da população negra em linguagem adequada 
para os diferentes públicos, sobretudo aqueles grupos em 
situação de maior vulnerabilidade social, visando a 
ampliação da participação e do controle social das políticas 
públicas de saúde e das ações e programas intersetoriais 
voltados para a promoção dos direitos da população negra 
em geral e das mulheres negras em particular.

População Atingida Indiretamente: 15 Mil pessoas:  
mulheres.
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11. Reprolatina Sol. In. em Saúde Sexual e Reprodutiva - Paulínia – SP

1º Projeto: Melhor idade sim, Aids não: Informação é Prevenção!". Este belo projeto, contemplado 
em nosso segundo edital público e arquitetado pela Reprolatina no interior paulista, insere mulheres 
da melhor idade no contexto da prevenção, testagem e tratamento do HIV/Aids. Como se sabe, os 
índices de infecção pelo HIV vêm aumentando na faixa etária 60+.

2º Projeto: Juventude Sim, AIDS Não: Informação é Prevenção: O Projeto foi realizado no município 
de Campinas em parceria com o Programa Municipal de IST/HIV-Aids e Hepatites Virais de Campinas, 
com foco na população jovem em especial os jovens HSH.

População Atingida Diretamente: 25 Mil pessoas: terceira idade, jovens estudantes, famílias,  
gestores de saúde e edução e jovens em boates.
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13. DPAC Fronteira (Desenvolvimento, 
Prevenção, Acompanhamento e Cooperação 
de Fronteiras) - Oiapoque – AP

Projeto: Oiapoque-Cooperação e Saúde: As 
ações do projeto contribuíram para enfrentar a 
epidemia de HIV na fronteira franco-brasileira, 
preveniu novas infecções, através da 
educação e saúde, dos testes-diagnóstico, da 
d i s t r i b u i ç ã o  d e  p r e s e r v a t i v o s  e  a 
sens ib i l i zação da  pou lação sobre  a 
importancia da adesão ao tratamento.

População Atingida Diretamente: 26 Mil 
pessoas: vivendo com HIV, jovens, mulheres e 
homens, famílias das pessoas vivendo com 
HIV, prossionais do sexo, garimpeiros, 
pescadores e turistas.
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14. Palco Comparsaria Primeira de Talentos - 
Distrito Federal

Projeto: Gincana Mais – Protagonismo de 
Jovens Gays e Homens Bissexuais em 
DST/HIV/Aids e Hepatites Virais

O projeto contribuiu para o enfrentar as IST/HIV/Aids e Hepatites Virais entre os jovens gays e homens 
bissexuais do DF, por meio da mobilização de 40 jovens, que foram capacitados e integraram a 
gincana de tarefas com foco na prevenção combinada, incidência política, assistência social e 
advocacy. Como pilares da iniciativa estão a educação entre pares, o protagonismo juvenil e a 
captação de parceiros privados e institucionais com vistas ao fortalecimento do projeto e à 
sustentabilidade das ações para além do nanciamento ora solicitado.

População Atingida Diretamente: 600 pessoas: jovens LGBT.

15. Coletivo Difusão - Amazonas – AM

Projeto: Cineclube Positivo

O projeto fortaleceu do protagonismo juvenil diante dos atuais rebatimentos do cenário brasileiro no 
que diz respeito à epidemia HIV/Aids através de ocinas de audiovisual.

População Atingida Diretamente: 500 pessoas: Jovens, Travestis e Transexuais, Prossionais do 
Sexo, Pessoas que fazem uso de substâncias/”drogas”, População LGBT, Homens que fazem sexo 
com outros homens (HSH), População Negra e Indígenas.
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 Fundo PositHiVo teve êxito com os 

Oprojetos apoiados nas 5 regiões do 
Brasi l ,  já que colaborou com o 

fortalecimento das ações de prevenção no 
campo do HV/AIDS, controle social, lobby, 
advocacy  nas políticas de saúde, levando em 
consideração a capilaridade de incidência 
política das OSC. Neste sentido  atuamos com: 
Rede Mulheres;  ABGLT - Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais; Rede Nacional de 
Povos de Comunidades Tradicionais – 
RENAFRO; Rede de Mulheres Vivendo com 
HIV; Rede de Jovens; Rede de OSCs que 
trabalham com a população de imigrantes; 
Rede de OSC que trabalham com adolescentes 
cumprindo medidas de privação de liberdade; 
adultos homens e mulheres egresso no

sistema prisional; rede de OSCs que trabalham 
com jovens surdos e OSC que trabalham com 
popu l ações   em assen t amen to  sem 
habitação.ndo PositHiVo junto à sociedade 
brasileira.

Os resultados ou impactos possuem maior 
capacidade de ampliação quando as ações são 
ar ticuladas e envolvem outros parceiros e 
temas complementares, além da troca do 
conhecimento técnico, acadêmico e o 
conhecimento popular. Esses elementos unidos 
possibilitam melhores resultados, entre eles: 
novas  ap rend i zagens  e  mudança  de 
comportamento, maior abrangência do impacto 
do projeto, passando do individual e local, para 
coletivo e social.

O principal impacto benéco dos projetos 
apoiados foi sem dúvida ampliação das ações 
de prevenção de IST/  HIV/AIDS/HV e 
fortalecimento das ações de controle social das 
políticas públicas de saúde e advocacy 
realizadas por organizações comunitárias.
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Os projetos implementaram ações que 
fomentaram a discussão sobre as novas 
tecnologias de prevenção, ampliando a 
discussão sobre PREP e PEP para o público 
jovem. Foram realizadas ações de testagem, 
considerando a importância do conhecimento 
do estado sorológico para prevenção; 
f o r m a ç ã o  d e  n o v a s  l i d e r a n ç a s  e 
fortalecimento de organizações da sociedade 
civil nas áreas de controle social das políticas 
de saúde pública, além da contribuição para o 
fortalecimento do protagonismo juvenil.

As ações dos projetos atingiram populações 
em situação de vulnerabilidade, como 
travestis, transexuais e prossionais do sexo, 
bem como a população negra e as mulheres. 
Vale a pena notar a impor tância sem 
precedentes de trabalhar no tema de 
prevenção de IST/HIV/AIDS/HV entre 
decientes auditivos (tivemos dois projetos 
que realizaram ações com este público), com 
o desao de trabalhar sobre o tema e produzir 
materiais visando esta população. As ações 
também aumentaram a incidência desta 
questão em grupos e organizações na área da 
surdez, quebrando as distâncias que separam 
muitos surdos e jovens das discussões sobre 
sexualidade.

Outro destaque a ser feito foi o projeto 
realizado com favelas no Rio de Janeiro. O 
projeto expandiu e qualicou ações de 
prevenção de HIV / AIDS destinadas a travestis 
e transexuais negras, favorecendo a redução 
de riscos para a infecção e contribuindo para a 
diminuição das taxas de incidência registradas 
nesta população.

Também tivemos o projeto realizado pelas 
comunidades tradicionais e quilombolas 
(população negra), que apostou na proposta 
de intensicar ações de prevenção com a 
população e divulgar informações qualicadas 
sobre a estratégia de prevenção combinada, 
for talecimento de ações de advocacy. O 
projeto  centrou-se em mulheres negras, que 

foram treinadas na prevenção das IST/HIV/AIDS 
e HV, direitos sexuais e reprodutivos, 
informações sobre prevenção combinada, 
cidadania e direitos humanos, para que possam 
contribuir para a disseminação de informações 
corretas sobre a saúde para diferentes públicos.

Outra ação sem precedentes foi o projeto de 
terceira idade, que capacitou homens e 
mulheres a partir dos 60 anos para se tornarem 
"Agentes Educadores para a Prevenção de HIV-
AIDS e Hepatite Viral".

Finalmente tivemos os projetos que realizaram 
ações no extremo Norte do país, em regiões de 
fronteira , como no Oiapoque, no estado do 
Amapá, que ca na fronteira franco-brasileira e 
em Boa Vista, Roraima, um estado que faz 
fronteira com a cidade de Santa Elena de Uairén 
na Venezuela, região onde existe uma profunda 
ausência de saúde pública, onde o aparelho 
público não atende às necessidades da 
comunidade. Estes projetos realizaram ações 
voltadas para reduzir a incidência da epidemia 
de HIV na localidade, muito agravada por 
imigrantes de outros países. As organizações 
foram mobilizadas para realizar testes de uido 
oral, distribuição de preservativos e atividades 
de conscientização para pessoas vivendo com 
HIV / AIDS sobre a importância da adesão ao 
tratamento.

Um total de 660 mil pessoas foram atingidas 
pelas ações dos 15 projetos apoiados pelo 
Fundo PositHiVo nas 5 regiões do Brasil. Sendo 
452.261 mulheres e 207.739 homens.

Inclusão social: Secretarias de Assistência 
Social e Educação

Os Projetos atuaram em rede sobretudo com o 
poder público, dialogando e rmando parcerias 
diretas com gestores nas áreas da saúde, 
educação, assistência social, diversidade 
sexual, esporte e cultura. Bem como incidiram 
n o  p r o c e s s o  d e  c o n s t r u ç ã o  e / o u 
aprimoramento de políticas públicas na área de
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saúde no campo da prevenção e assistência as 
pessoas vivendo com HIV/AIDS.

O ineditismo dos projetos apoiados em 2017, 
também se consolidou pela ousadia em 
mobilizar e sensibilizar o poder Judiciário e o 
conselho tutelar, levando em consideração 
que de acordo com o levantamento do Ipea, 
feito com base nos dados de 2011 do 
Sistema de Informações de Agravo de 
Noticação do Ministério da Saúde (Sinan), 
70% das vítimas de estupro no Brasil são 
crianças e adolescentes. A cada 11 minutos e 
33 segundos uma pessoa é estuprada no 
Brasil, ou seja: cinco por hora. Em 2015, o pais 
registrou 45,4 mil casos. O levantamento é do 
Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

Daí a importância da participação do poder 
Judiciário e conselho tutelar nas ações de 
formação dos projetos. Os dois órgãos se 
apropriaram das estratégias da prevenção 
combinada para que possam seguir os 
protocolos necessários, no caso especíco da 
PEP, e encaminhar pessoas vítimas de 
violência sexual (estupro) e ou acidente para 
os serviços de saúde especializados.

“Caravana Mais Fortes Que a Zika”

É muito graticante ver ideias e projetos 
começarem a sair  do papel  para se 
transformar em realidade, especialmente 
quando o objetivo é o bem do próximo. Este é o 
estado de espírito de todos os envolvidos nos 
projetos contemplados pelo nosso terceiro 
edital público, “Saúde Sexual e Reprodutiva no 
Contexto do Zika Vírus”.

As seis organizações da sociedade civil (OSC) 
se reuniram em Outubro, em Recife-PE, para 
construir o planejamento coletivo das 
atividades do projeto. Entre outras ações deste 
projeto, é importante destacar a “Caravana 
Mais Fortes Que a Zika”, que visitou as cinco 
cidades nos meses de novembro e dezembro: 
Recife, Olinda, Goiana, Caruaru e Petrolina.

Em cada parada foram realizadas atividades 
educacionais e lúdicas alertando as populações 
em situação de vulberabilidade pessoal e social 
sobre a transmissão sexual do vírus da Zika e as 
formas de prevenção.

A imprensa pernambucana deu bastante 
destaque aos projetos! Durante dois dias de 
reuniões com as organizações contempladas 
pelo edital público, os coordenadores do Fundo 
PositHiVo concederam entrevistas a grandes 
veículos de comunicação. 
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O coordenador geral do Fundo PositHiVo, 
Harley Henriques, concede entrevista para 
a Rede Globo de Recife (PE) a respeito dos 
projetos aprovados no edital público 
"Saúde Sexual e Reprodutiva no Contexto 
do Zika Vírus".



IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO
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s principais avanços apontados pelas 

OOSC na atuação em rede no processo 
de execução das ações preconizadas 

pelos projetos:

Ÿ Conhecer a realidade das mulheres que 
migram da Venezuela para o estado de 
Roraima;

Ÿ É um grande avanço poder falar sobre 
novas tecnologias de prevenção no estado 
de Roraima, local onde muitos prossionais 
de saúde ainda não aceitam a ampla 
divulgação sobre PEP e PREP;

Ÿ A s  a ç õ e s  d o s  p r o j e t o s  f o r a m 
preponderantes para redução de riscos 
para a infecção do HIV e outras IST e 
Hepatites Virais;

Ÿ Encorajar a prática de comportamentos que 
assegurem a prevenção das IST/HIV/HV;

Ÿ Promoção e fortalecimento da cidadania e 
defesa dos direitos individuais e coletivos 
preconizados pelo SUS;

Ÿ O projeto nos permitiu chegar a lugares onde 
antes não tínhamos chegado e a realizar 
ações em lugares onde antes não tínhamos 
condições de realizar;

Ÿ O projeto estreitou laços com gestores 
públicos e este diálogo tem sido muito útil 
para o encaminhamento de todas as ações 
da instrucionais;

Ÿ O projeto também nos permitiu melhorar o 
nosso relacionamento com a mídia e a criar 
climas favoráveis para a publicação de 
matérias e divulgar informações que 
beneciam as nossas ações e a nossa 
população alvo;

Ÿ As parcerias estabelecidas com os serviços 
referência dos interiores;

Ÿ A boa receptividade das prostitutas para 
participar das atividades do projeto;

Ÿ O interesse das prostitutas em participar do 
seminário de advocacy;
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Ÿ As parcerias com a Prefeitura Municipal de 
Porto Seguro, através da secretaria de 
Saúde, Educação, Espor te turismo e 
Cultura, todas engajadas em um só 
objetivo, levar informação conscientização 
e respeito à vida.

Ÿ A parceria e apoio dos diretores das 
escolas;

Ÿ As reexões sobre como as desigualdades 
de gênero impactam negativamente nas 
usuárias, muitas delas, no decorrer das 
atividades das ocinas, reconhecendo 
v i o l ê n c i a s  q u e  e r a m  a t é  e n t ã o 
naturalizadas, sensibilizadas e motivadas a 
mudanças de atitude para autonomia nas 
suas relações afetivas, assim como as 
equ ipes  de  saúde  e  ass i s t ênc i a , 
percebendo as diculdades existentes que 
decorrem na ausência às consultas, na não 
adesão ao tratamento, em suma, o 
reconhecimento das vulnerabilidades para 
mudanças de atitudes de ambos os lados 
(usuárias e prossionais da saúde e 
assistência). O aprendizado sobre a 
população de rua, em que as mulheres são 
mais vulneráveis às violências sexuais, ao 
HIV/Aids e outras IST;

Ÿ O conhecimento sobre as estratégias e 
tecnologias de prevenção combinada pelos 
par ticipantes envolvidos, propiciando 
reexões da impor tância do teste, do 
tratamento de IST e do HIV/AIDS, da 
redução de danos, da transmissão vertical, 
da imunização da hepatite B e HPV, da 
Prolaxia pré e pós exposição, do uso do 
preservativo masculino e feminino, do 
conhecimento dos locais a se encaminhar 
para PEP e quando se faz necessário uma 
p r o p o s i ç ã o  d e  P R E P,  o u  s e j a ,  o 
c o n h e c i m e n t o  d e s s e  l e q u e  d e 
possibilidades, que somente com a 
informação é possivel modicar realidades, 
assim o conhecimento por par te dos 
prossionais de saúde e do Programa Ação 
Rua, sobre o viver com HIV/AIDS, as 
diculdades existentes em acesso aos 
serviços de saúde, em especial pelas

Ÿ mulheres, que para além do HIV, tem ainda as 
diculdades inerentes à desigualdades 
existentes, em que foi colocado os 
problemas que se tem para deixar os lhos e 
ir nas consultas e com violências de todas as 
ordens;

Ÿ Denúncia de violações de direitos humanos e 
de falta de insumos e tecnologias para a 
prevenção do HIV/AIDS e outras IST, 
motivando à participação cidadã de forma 
mais qualicada e articulada entre usuárias e 
rede de atenção local;

Ÿ A partir das atividades promovidas, criou-se 
um ambiente de problematização e reexão 
sobre a vivência das sexualidades em sua 
dimensão biopsicossocial, oportunizando 
aos beneciários dos projetos resinicar o 
exercício da sexualidade na dimensão do 
cuidado de si e do outro, da prevenção e 
busca do serviço de saúde como processo 
do bem-estar físico e psicológico;

Ÿ A soc ia l i zação  de  conhec imentos , 
informações, saberes e vivências entre os 
participantes, por certo, contribuiu para que 
estes protagonizarem suas lutas e 

Ÿ transformações individuais e coletivas, bem 
como, sejam agentes multiplicadores das 
aprendizagens adquiridas, nos espaços em 
que atuam;

Ÿ Por conta da discussão do projeto no 
Programa Municipal de AIDS de São Paulo, o 
Programa assumiu como sua tarefa o 
desenvolvimento de material especíco para 
a comunidade surda.

Quanto a execução dos projetos, da parte que 
compete diretamente ao Fundo PositHiVo, não 
tivemos desaos inesperados que impactaram 
na capacidade de implementar o projeto. No 
entanto, na execução das ações pelas OSC, 
estas nos apresentaram alguns desaos, como:

A violência contra pessoas trans, travestis e 
LGBT segue como um grande desao no Brasil. 
É com pesar que recebemos a notícia no inicio 
do mês de dezembro, via Grupo Conexão G de 
Cidadania LGBT de Favelas, de mais um crime
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cometido contra a população LGBTQI+ no 
Brasil. A jovem trans Luany Aquamarine (foto), 
participava das ações do projeto: “Armando 
Vozes” do Grupo Conexão G, nanciado pelo 
Fundo PositHiVo. Luany era moradora da Maré, 
no Rio de Janeiro-RJ, foi espancada por um 
grupo de homens e infelizmente não resistiu.

A violência contra pessoas trans, travestis e 
LGBT segue como um grande desao no 
Brasil. É com pesar que recebemos a notícia 
no inicio do mês de dezembro, via Grupo 
Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas, de 
mais um crime cometido contra a população 
LGBTQI+ no Brasil. A jovem trans Luany 
Aquamarine (foto), participava das ações do 
projeto: “Armando Vozes” do Grupo Conexão 
G, nanciado pelo Fundo PositHiVo. Luany era 
moradora da Maré, no Rio de Janeiro-RJ, foi 
espancada por um grupo de homens e 
infelizmente não resistiu.

De acordo com o relatório da Transgender 
Europe, uma ONG voltada à defesa do direito 
das pessoas trans que atua principalmente na 
Europa, mas também acompanha países de 
outras regiões do mundo, aponta que o Brasil é 
o país que mais mata travestis e transexuais no 
mundo. O enfrentamento da homoabia e a 
transfobia deve ser uma bandeira de luta 
permanente. O Fundo PositHiVo se solidariza 
com amigos e familiares e rearma a 
importância da luta por Justiça.

Ÿ Indisponibilidade de horários na Unidade 
Básica de Saúde para que se possa realizar 
as ações do projeto em parceria;

Ÿ Ausência de dados epidemiológico sobre a 
população de travestis, mulheres e homens 
trans de favelas no Brasil diculta a 
elaboração de políticas públicas de direitos 
humanos voltadas à garantia, ampliação e 
manutenção dos direitos de pessoas trans 
no sistema único de saúde;

Ÿ Convencer principalmente os jovens, da 
importância de se usar preservativos e 
fazer sexo seguro. Esta geração não viveu o

Ÿ pânico da Aids nos anos 80 e não teme as 
implicações da doença;

Ÿ Dialogar com jovens, falar a língua deles e 
conseguir convencê-los. Esta geração 
praticamente nasceu com o celular na mão, é 
uma nova realidade, uma nova visão de 
mundo;

Ÿ Convencer os idosos a usarem preservativo. 
Este acessório não fez parte da prática sexual 
deles na juventude, e por isso parece ser algo 
desnecessário;

Ÿ Promover a sensibilização dos gestores da 
saúde com relação ao atendimento das 
prostitutas na atenção básica;

Ÿ Durante o período de divulgação das ações 
do projeto notamos em alguns diretores de 
escolas públicas uma certa resistência em 
querer trabalhar este tema pois ainda existe 
tabu para discutir sexualidade e sexo seguro;

Ÿ Diculdade na leitura da língua portuguesa. A 
necessidade de tradutores em libras, que 
embora sejam muito bons, sempre trazem 
desaos para a apropriação do conteúdo 
entre os participantes;

Ÿ Há uma escassez de materiais educativos e 
preventivos que possam ser apresentados 
nas ocinas junto à comunidade surda.
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“O enfrentamento da homofobia, da 

transfobia e de todas as formas de 

violência deve ser uma bandeira de luta 

permanente”.



Ÿ Após o término de uma das ações com 
adolescentes, uma jovem relatou ter 
ap r end i do  sob re  como  u t i l i z a r  o 
preservativo feminino e que agora teria 
mais propriedade para utilizá-lo com 
segurança;

Ÿ Um adolescente veio até a equipe do projeto 
e pediu auxílio sobre como proceder em 
caso de HIV positivo, relatando em seguida 
o caso de um familiar que vive com o vírus, 
porém nunca iniciou o tratamento; Obs.: a 
instituição está realizando o devido 
monitoramento do PVHIV;

Ÿ ”agora eu sei que não se pega HIV pelo 
beijo”;

Ÿ Uma experiência forte foi dar o resultado 
“reagente” a um jovem gay. O rapaz não 
sabia da sua situação sorológica e cou 
par ticularmente chocado. Não é uma 
notícia fácil de dar e a gente tem de ser forte 
para aconselhar a pessoa e dar o suporte 
psicológico que ela precisa ali naquele 
primeiro momento;

Ÿ Também foi difícil dar o resultado ao outro 
jovem gay cujo resultado foi “reagente”. Ele 
cou chocado, mas não esboçou reação, o 
que deixou o Educador apreensivo, pois 
aquele silêncio poderia se reetir futuramente 
em uma atitude impensada;

Ÿ Levar as ações de prevenção e testagem a 
pequenas cidades do interior. Aqueles jovens 
ca r r egam mu i t as  dúv i das  e  cam 
particularmente interessados em esclarecê-
las;

Ÿ Um aluno relatou ao nal da palestra que 
cou muito contente em poder tirar suas 
dúvidas sobre sexo desprotegido, já que a 
maioria dos seus colegas relataram que não 
gostam de usar camisinha, pois acham chato 
e desinteressante e sem prazer. Porém após 
eles terem participado das ocinas, foram 
fazer os testes rápido, para que assim 
possam ter mais tranquilidade e poderem, 
após isso, usar frequentemente a camisinha;
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Ÿ Uma aluna relatou que quando ouviu falar 
da ocina se interessou, pois havia tido 
relação sexual sem camisinha, mas que 
não tinha coragem de contar para os pais, a 
mesma descreve, tenho 16 anos e minha 
família e evangélica, de igreja totalmente 
tradicional, hoje após participar da ocina, 
vejo que o sexo não tem idade, e sim 
consequências se ele e feito antes do 
momento de maturidade, e também 
consequências de o praticar sem o devido 
cuidado;

Ÿ Uma aluna nos contou que tem uma amiga 
de 16 anos que contraiu HIV no carnaval do 
ano passado com um garoto lindo com o 
qual ela perdeu a virgindade, este relato no 
nal da ocina, foi como um tapa no rosto 
de muitos alunos que ali estavam, pois, a 
doença não vê aparência física de nenhum 
homem nem mulher, o que ela frisou e que o 
uso da camisinha indistintamente e muito 
importante para todos independentemente 
da condição de vida, da cor raça ou 
qualquer outra característica;

Ÿ "Essas ocinas e as ações do Galera 
Curtição relatadas nas ocinas, devem 
estar nos grupos de jovens atendidos pela 
Fundação Fé e Alegria no Programa Ação 
Rua, já que muitos são evasivos da Escola e 
devem ter acesso a toda a riqueza de 
informações que vieram neste projeto e dos 
demais relatados" - Ângela Bernardes - 
Coordenadora do Programa Ação Rua;

Ÿ "Achamos de suma re levânc ia  as 
informações trazidas nas ocinas e seria 
ideal que toda a minha equipe pudesse ter 
as informações, é possível?" -Cáren 
Rodr igues ,  coordenadora  da  ESF 
Vizeu/Fradique relatando na reunião do 
Conselho Distrital;

Ÿ "Se em minha época existissem essas 
tecnologias eu teria tido oportunidade de 
não ter me infectado pelo HIV, que essas 
informações sejam divulgadas para o 
máximo de pessoas possíveis, assim 
poderemos evitar que nossos jovens 
cont inuem se in fectando"  -  Ne iva 
Fernandes, mulher vivendo com HIV/AIDS;

Ÿ "Além de trabalhar aqui no Fé e Alegria, faço 
parte de grupos de religião afro onde resido 
que é fora desta região, no Partenon, vocês 
podem fazer essas ocinas nos terreiros, 
pois seria muito importante por ser espaço 
de saúde e participação de muitas pessoas 
q u e  p o d e r i a m  t a m b é m  t e r  e s s a s 
informações" - Carmen Lucia Souza, 
trabalhadora do Ação Rua do Fé e Alegria;

Ÿ Conseguimos depois de anos de lutas, 
aposentar um senhor usuário de nosso 
projeto pela previdência social. (usuário do 
projeto);

Ÿ Tenho a satisfação de trabalhar em parceria 
com uma equipe estimuladora e militante. 
Um dos processos mais graticantes foi 
par ticipar de ações de prevenção nas 
escolas e bairros onde foi utilizada uma 
abordagem participativa com o público am 
de levar a informação. A equipe da DPAC 
demostra uma proximidade com o público 
acolhido e um conhecimento do contexto do 
O iapoque e  da  reg ião  da  f ron te i ra 
impor tan t íss imos para  en f ren ta r  a 
problemática das ISTs. (Carolina Nakano);

Ÿ A nossa equipe é formada por guerreiros e 
guerreiras, que diariamente não medem 
esforços para trabalhar o lado social em 
nossa região, por isso sinto orgulho de 
trabalhar e fazer par te dessa equipe 
vencedora. (Simião Mendes – DPAC);

Ÿ Trabalhar no projeto OCS e motivador, 
assistir as pessoas e estar sempre em grupo 
é um aprendizado a cada dia somos forte e 
não desistimos de nossos ideais. (Jane Miller 
– DPAC);

Ÿ A participação e o interesse demonstrados 
até o momento foram bem além da nossa 
expectativa antes do início das ocinas. O 
depoimento (gravado em vídeo com a 
participação de intérprete/tradutor de Libras) 
de Neivaldo Zovido, Diretor Regional da 
Feneis/SP é bastante representativo:

Ÿ “...o Projeto Sinais de Prevenção é muito 
importante para nós... os alunos participam 
bastante porque eles não sabem dessas 
coisas (doenças e prevenções) e querem 
muito saber... não sabem como se usa uma 29



Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade-GOLD 
(Vitória-ES), executou o projeto: Papo Reto 
Sobre AIDS, em que as ações foram 
desenvolvidas com adolescentes em privação 
de liberdade. O projeto recebeu o Prêmio de 
Direitos Humanos do Estado e os adolescentes 
falaram sobre a participação nas ações do 
projeto para a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos;

Rede Nacional de Pessoas que Vivem com 
HIV/AIDS Núcleo de Uberlândia - MG, executou 
o projeto: Ei Jovem, se liga na prevenção (foto) 
que recebeu o prêmio Selo Excelência Cidadã do 
Estado.

Ÿ camisinha, por exemplo... está sendo muito 
importante para eles...”;

Ÿ Como dito, no início do projeto pudemos 
constatar a imensa carência dos surdos 
sobre o tema. Por exemplo, não sabiam que 
AIDS não se pega com beijo. No decorrer 
das ocinas já pudemos perceber os 
avanços. Conseguimos uma articulação 
nacional. Depois do material especíco que 
produzimos, traduzimos em Libras – Língua 
Brasileira de Sinais, enviaremos esse 
material para surdos de todo o Brasil.

Ÿ

uas OSC que receberam apoio do 

DFundo PositHiVo através do edital de 
2016 receberam premiação no ano de 

2017, são eles:
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Rede Nacional de Pessoas que Vivem
com HIV/AIDS Núcleo de Uberlândia - MG

Grupo Orgulho, Liberdade e
Dignidade-GOLD (Vitória-ES)



ando continuidade na estratégia de 

Dsensibilizar as celebridades para 
apoiarem a nossa causa, considerando 

que são formadores de opinião, em 2017 
ampliamos o time de artistas e celebridades 
apoiam o Fundo PositHiVo.
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 Fundo PositHiVo teve orgulho de 

Oco-organizar pelo segundo ano 
consecutivo a campanha de 

mobilização vir tual contra a Aids, 
realizada tradicionamente pelo Instituto 
de Infectologia Emílio Ribas. Ontem 
estivemos presentes ao lançamento da 
campanha, que foi um sucesso! Na foto, 
os diretores Harley Henriques e Élida 
Miranda (ao centro) e os conselheiros 
Antonio Alci Barone e João Abrahão.
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undo par t ic ipa do lançamento de 

Fcampanha  do  Ca r nava l  2017 .  O 
lançamento da campanha de prevenção ao 

HIV/Aids do Ministério da Saúde do Carnaval 
2017. O evento foi realizado em Salvador, na 
Bahia, e contou com a presença do coordenador 
geral do Fundo PositHiVo, Harley Henriques, e 
do conselheiro scal Carlos Tufvesson.

Os coordenadores do Fundo PositHiVo se 
reuniram em abril com os conselheiros da 
instituição e colaboradores. O motivo da 
assembleia foi a aprovação do edital 

12

Representação
Institucional
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DIREITOS HUMANOS || O Fundo PositHiVo 
faz parte da Rede de Filantropia para a Justiça 
Social, que reúne diversos fundos voltados 
para questões humanitárias e ambientais em 
todo o Brasil. O coordenador geral Harley 
Henriques participou no inicio do ano da 
reuniões da Rede, no Rio de Janeiro, que 
discutiu questões relativas às violações dos 
direitos humanos no país, nos últimos anos.

O Fundo PositHiVo esteve presente no primeiro 
dia de atividades do 10º Hepatoaids, em São 
Paulo. Este importante evento reúne mais de 
mil prossionais de saúde para a troca de 
novidades e conhecimentos a respeito do 
HIV/Aids, doenças hepáticas e coinfecções. A 
PrEP foi amplamente debatida e aprovada 
como um bem-vindo novo método de 
prevenção combinada à infecção pelo HIV.

O Fundo PositHiVo acompanhou o lançamento 
do aplicativo "Cuide-se Bem", voltado para 
pessoas vivendo com HIV e hepatites virais. O 
app conta com vários recursos para auxiliar as 
PVHIV e promete facilitar a adesão ao 
tratamento. A tecnologia foi desenvolvida pelo 
Programa Estadual de DST e Aids (SP), com 
apoio do Instituto Emílio Ribas. Com CRT 
DST/Aids SP - Centro de Referência e 
Treinamento DST/Aids - SP Instituto de 
Infectologia Emílio Ribas

O coordenador geral do Fundo PositHiVo, Harley 
Henriques, acompanhou, entre os dias 23 e 26 
de julho, a nona edição da conferência cientíca 
global sobre HIV da International AIDS Society, a 
IAS correu na  França, de 23 a 26 de julho de 
2017.Encontros como este são fundamentais 
para que se compartilhem não apenas os 
avanços cientícos em relação ao HIV/Aids, 
mas  t ambém ações  de  p revenção  e 
conscientização.

34



As coordenadoras do Funo PositHiVo, Élida 
Miranda e Noêmia Lima  participaram do "I 
Seminário Internacional Juventudes e 
Vulnerabilidades: homicídios, encarceramento 
e preconceitos", uma iniciativa do Instituto de 
Saúde (IS), em parceria com a Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo”.

O coordenador geral do Fundo PositHiVo, 
Harley Henriques, participou do encontro da 
ABGLT, em Belo Horizonte (MG). É importante 
manter e ampliar a rede de atuação das 
entidades que lutam por todos os direitos 
referentes ao público LGBT.

Noemia Lima, coordenadora do Fundo 
participou do 11º Congresso de HIV/Aids - 
4º Congresso de Hepatites Virais 
(Hepa ids2017) ,  em Cur i t i ba-PR. 
Novidades no tratamento, testagem e 
prevenção combinada ao HIV/Aids foram 
apresentadas e debatidas. Destaque 
também para a troca de experiências entre 
ativistas, gestores, prossionais de saúde 
e público em geral. Na foto, com Adele 
Benzaken, diretora do Departamento de 
IST, Aids e Hepatites Virais.

Él ida Miranda, par t ic ipa do evento 
#EseFosseComVocê? Promovido pela 
UNAIDS-Brasil e Embaixada do Reino Unido, 
o evento promoveu conversas inspiradoras 
sobre HIV, juventude e direitos
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Élida Miranda, cordenadora do Fundo PositHiVo 
participou da Ocina Regional de Prevenção 
Combinada com Jovens - Sudeste, promovido 
pelo Departamento de AIDS.

O Fundo PositHiVo, por meio da coordenadora 
Élida Miranda, participou do Workshop da 
Rede Trans - Sudeste - "Educação e Trabalho 
Oportunizam a Inclusão Social". A inclusão de 
pessoas trans e travestis no mercado de 
trabalho, escolas, faculdades e saúde é 
primordial para a inclusão na sociedade.

O Coordenador Geral do do Fundo PositHiVo 
Harley Henriques, acompanhou a "Caravana 
Mais Forte que a Zika" na cidade de Olinda.

A coordenadora Noêmia Lima representou o 
Fundo PositHiVo na reunião do Departamento de 
Gestão Estratégica Participativa (DAGEP) do 
Ministério da Saúde.  A reunião teve como 
ob je t i vo  d iscu t i r  as  es t ra tég ias  para 
implementação da Política Nacional de Saúde 
Integral da População Negra.

A Coordenadora Élida Miranda e o Conselheiro 
d o  Fu n d o  Po s i t H i Vo  J o ã o  A b r a h ã o , 
acompanharam a "Caravana Mais Forte que a 
Zika" na cidade de Recife.
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oram realizadas diversas visitas de 

Fmonitoramento aos projetos apoiados no 
edital de 2017. A primeira ocorreu na 

sede da  Rede de Mulheres Negras do Paraná. 
A organização foi fundada em 2006 e 
desenvolve projetos em favor das mulheres 
negras no estado do Paraná.  A Rede tem 
como  missão promover a ação política de 
mulheres negras, na luta contra a racismo, 
sexismo, opressão de classe, lesbomofobia e 
outras formas de discriminação, contribuindo 
para as transformações das relações de poder 
e construção de uma sociedade mais justa e 
igualitária.

Através do apoio do Fundo PositHiVo a OSC 
executou as ações do projeto: “Prevenção 
Combinada para promoção da Vida Longa, 
com Saúde e sem Racismo”, que desenvolveu 
ocina de Educação em Saúde em Curitiba 
sobre prevenção às ISTs, HIV/AIDS e Hepatites 
Virais. 

O projeto "Prevenção Combinada para 
promoção da Vida Longa, com Saúde e sem 
racismo” teve como público alvo a diversidade 
das populações negras brasileiras, bem como 
p e s s o a s  v i v e n d o  c o m  H I V / A I D S , 
representações de organizações da sociedade 
civil que atuam diretamente com a temática das 
IST/AIDS e Hepatites Virais, promoção de saúde 
e saúde da população negra; e gestores (as) de 
saúde, organismos de saúde da população 
negra e de igualdade racial. 
As ações do projeto foram realizadas através de 
ocinas de formação realizadas nas cidades de 
Curitiba/PR e Foz do Iguaçú/PR, o projeto 
também  realizou o " VII Encontro Lai Lai Apejo" 
que teve como ação estratégica subsidiar o 
governo federal na construção de proposições 
que atuem diretamente na implementação das 
ações de Prevenção Combinada, a partir do 
enfoque racial. 

13

Visita de
Monitoramento
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O projeto “Armando Vozes”, apoiado pelo 
Fundo PositHiVo desenvolvolveu ocinas de 
prevenção das IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais 
para travestis e transexuais negras moradoras 
de favelas do Rio de Janeiro nos territórios: 
Penha, Maré, Rocinha, Alemão, Jardim 
Palmares e Cidade de Deus, com a perspectiva 
de reduzir os riscos para a infecção e contribuir 
para a diminuição das taxas de incidência 
registradas.

O Projetpo utilizou a metodologia 3MV é uma 
intervenção comportamental de grupo voltada 
para a prevenção das IST/HIV junto travestis e 
transexuais negras. Esta metodologia faz parte 
de um conjunto de vinte e nove metodologias de 
intervenção, avaliado e utilizado pelos Centros 
de Controle de Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos, tendo sua efetividade comprovada 
cienticamente em termos de resultados e 
impacto junto ao público priorizado.

Os princípios norteadores das ações do projeto 
foram: fortalecer a missão política, social e 
solidária da luta contra a transfobia, a partir 
desta perpectiva o projeto fez uma avaliação 
acerca da atual conjuntura política que envolve 
as novas diretrizes de assistência e tratamento 
no SUS para a população Trans no  que tange a 
política do “testar e tratar”, a prevenção com 
grupos mais vulneráveis, as novas tecnologias 
de prevenção, os novos estudos e as estratégias 
conjuntas para aumentar a oferta de diagnóstico 
com grupos mais afetados pelo HIV, como o 
teste com amostra de uído oral.

O projeto contou com apoio institucional da 
Gerência Estadual de IST/HIV/AIDS (SES-RJ) e 
de Gerências Municipais de IST/HIV/AIDS do 
Rio de Janeiro (SMS) e demais órgãos públicos 
e entidades civis como a OAB-RJ, a Defensoria 
Pública-RJ além de entidades nacionais como a 
REDE TRANS BRASIL. O projeto tem o 
compromisso com a população do territorio 
local, por este motivo atuou em rede com o 
Movimento Nacional de Travestis, Transexuais, 
Homens e Mulheres Trans, para fortalecer a 
participação e controle social das políticas 
públicas deste segmento em favelas.

Uma outra visita de campo foi junto ao Grupo 
Conexão G na favela da Maré no Rio de 
Janeiro.  O Grupo Conexão G é uma 
organização da sociedade civil, fundada em 
março de 2006, por um Grupo de Jovens que 
resolveram realizar ações de reexões sobre a 
homossexualidade em favelas. A trajetória 
desse coletivo é caracterizada por um 
interesse em comum dos jovens de trabalhar 
com a minimização dos preconceitos vividos 
por este segmento, de forma integrada e 
abrangente, com o foco na temática Direitos 
Humanos e Promoção da Saúde da população 
LGBT Moradora de Favelas, na cidade do Rio 
de Janeiro.
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Finalizamos o monitoramento com a OSC 
citando como êxito desse projeto o diálogo 
aberto com a comunidade moradora da região 
do entorno da sede física da RMN-PR e a 
articulação entre negras jovens no Estado do 
Paraná. Por m, as informações passadas nas 
ocinas e o conhecimento trocado é, até o 
momento, o êxito que a OSC ressaltou, o 
acesso à informação e a mudança de conduta 
dos indivíduos a par tir do conhecimento 
adquirido sobre prevenção combinada para a 
prevenção das IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais 
é o que de mais relevante podemos perceber. 



Realizamos uma terceira visita de monitroramento na Sede do Reprolatina – Soluções Inovadoras em 
Saúde Sexual e Reprodutiva em Campinas – São Paulo. A OSC foi fundada em 28 de maio de 1999, 
localizada em Campinas, SP, que desenvolve ações inovadoras estratégicas em prol da melhoria da 
qualidade da saúde sexual e reprodutiva (SSR) de mulheres, homens (adolescentes, jovens e adultos) 
das populações menos favorecidas da América Latina (Brasil, Bolívia, Chile, Costa Rica, Cuba, El 
Salvador, Honduras, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai). Trabalhando em parceria com 
instituições públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas, contribuindo para a criação e 
fortalecimento de competências técnicas locais sustentáveis que consolidem os ideais de promoção 
da saúde, dos direitos sexuais e direitos reprodutivos de mulheres e homens e a equidade de gênero.

Inicialmente a OSC realizou o Projeto: Melhor idade sim. Aids não. Informação é Prevenção! Este 
projeto  capacitaou  (homens e mulheres) que frequentam o Centro do idoso do munínicipio de 
Paulinia, para atuarem como “Agentes educativos para a Prevenção do HIV-Aids e Hepatites Virais”.

A capacitação formou nas temáticas  de sexualidade, gênero, direitos sexuais, direitos dos idosos, 
prevenção combinada ao HIV, medidas de diagnóstico e tratamento das IST-HIV-Aids, metodologias 
educativas para ensinar e conseguir que as pessoas mudem de comportamentos adotando 
comportamentos de autocuidado e prevenção e diminuam atitudes e comportamentos de 
discriminação para as pessoas vivendo com HIV.
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Desenvolveu assim, capacitações políticas com estímulo à replicação da formação adquirida e o 
apoio ao desenvolvimento institucional das organizações e redes de base comunitária atendida pelo 
projeto.

Os prossionas da OSC destacaram a relevancia deste projeto nas favelas do Rio de Janeiro,e 
enfatizaram que a população LGBT de favelas não são prioridades para pasta governamental.  Se 
tratando do segmento trabalhado, os mesmos detacaram que este fato se comprova ao  perceber que 
poucos dados se tem  sobre essa população. Existe dados epidemilogicos sobre Gay, HSH, mas 
Tavestis e Transexuais não. 

Enceramos a visita de monitoramento com a OSC relatando os pricncipais êxitos  das ações do 
projeto: 
Ÿ Criação do projeto de uma cozinha trans. A cozinha trans tem como principal objetivo criar 

empregabilidade para as travestis e transexuais, bem como, discutir a importância de se adquirir 
práticas preventivas e da adesão ao tratamento;

Ÿ Atendimento para meninas trans nas unidade básicas de Saúde nas favelas;
Ÿ Criação de uma rede de referência em atendimento e acolhimento em saúde para meninas trans de 

favelas;
Ÿ Oferta de testagem rapida pra meninas de favelas, tendo em vista que testagem rapida não é 

ofertada dentro de favelas.



Com a mudança da gestão do município de Paulínia, a OSC não conseguiu a assinatura do 
estabelecimento do acordo de colaboração, neste sentido foi necessario reestruturar as ações 
iniciamente propostas, a OSC passou a executar em campinas o Projeto: “Juventude Sim, AIDS Não: 
Informação É Prevenção!”. 

O Programa educativo para a formação dos Agentes Jovens de Prevenção trabalhou com  os 
seguintes temas: Saúde, Corpo e Sexualidade, Gênero, Empoderamento, Vulnerabilidade e 
IST/HIV/AIDS, teste rápido de HIV, Hepatites Virais e Prevenção Combinada, Autoconhecimento e 
Autoestima, o que é ser um Agente jovem de prevenção.

As ações de prevenção foram realizadas pelos agentes jovens de prevenção incluirão: minuto 
informativo, mesa informativa, mural informativo, desao no escuro (para ensinar como usar a 
camisinha), mensagens educativas promovendo o autocuidado, a melhoria da autoestima, vídeo 
debates, roda de conversa, bate papo informativo, distribuição de camisinhas, colocação de 
dispensadores de camisinha, referência de jovens para as UBS e CTA, para fazer os testes.

Foi implantado um sistema chamado “cartão verde”, os jovens com este cartão foram acolhidos 
prioritariamente nos Centros de Testagem e Aconselhamento de Campinas (CTA), para a realização 
da testagem, os cartões foram disponibilizados por agentes jovens formados pelo projeto, foram 
desenvilvidos ações de prevenção através da metodologia corpo a corpo na maior boate de 
campianas, as aborgens foram realizadas aos sábados dentro da boate com espaço reservado para 
entrega de materiais e insumos de prevenção.

Para a realização das ações do projeto a OSC atuou em rede e em parceria com o Programa Municipal 
de IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais de Campinas e com os gestores de educação.
 
Encerramos o monitoramto com a OSC enfatizando que as ações do projeto contribuiram para:
Ÿ Melhorar a informação entre a população jovem sobre prevenção às ITS/HIV-Aids.
Ÿ Aumentou o acesso e distribuição do uso de camisinha pela população jovem, em especial os 

jovens HSH e LGBT.
Ÿ Aumentou a realização dos testes de HIV, Sílis e hepatite B e C pela população jovem.
Ÿ Aumentou a participação juvenil nas ações de prevenção.

40



41

R e a l i z a m o s  t a m b é m  a  v i s i t a  d e 
monitroramento  na Sede do Grupo da 
Diversidade LGBT de Anápolis (GDA) na 
Cidade de Anápolis – GO. O Grupo da 
Diversidade LGBT de Anápolis (GDA), é uma 
OSC sediada em Anápolis, cuja missão é a 
prevenção contra IST/HIV/AIDS e Hepatites 
Virais, a defesa dos direitos humanos e da 
cidadania, a erradicação da discriminação e do 
preconceito, o combate à violência, e, por m, 
o respeito ao meio ambiente.

O projeto “#JovensAntenados - Prevenção 
Combinada, Ação Política e Advocacy”, 
apoiado pelo Fundo PositHiVo, trabalhou a 
conscientização das populaçãoes mais 
vuneraveis sobre a epidemia de AIDS entre os  
(Jovens, LGBT, PVHA, PHV, Mulheres e 
Terceira Idade) e a sociedade em geral  sobre a 
importância de se praticar o sexo seguro, fazer 
a Testagem Rápida e o tratamento precoce das 
IST/AIDS e HV. Essa conscientização  foi feita  
nos locais de frequência do público-alvo. 
Houve a distribuição de insumos para 
prevenção, além de material informativo 
destacando as principais IST, suas formas de 
contágio e as respectivas formas de 
prevenção combinada, incluindo a PEP e a 
PREP etc. Ao estabelecer um primeiro contato 
com o público , foram desenvolvidas  rodas de 
conversas para que as pessoas pudessem 
difundir os conhecimentos junto aos seus 
p a r c e i r o s  e  c í r c u l o s  d e  c o n v í v i o . 

Através das ações do projeto, a OSC  realizou 
diversos eventos como as Blitzes da Prevenção, 
a Testagem Rápida de Fluído Oral, assistência 
jurídica para população LGBT , nas escolas, nas 
praças públicas, nas ruas e em ascentamento 
de pessoas sem habitação.

Encerramos o monitoramento com a OSC 
destacando as conquistas das ações do projeto:

Ÿ O projeto nos permitiu chegar a lugares onde 
antes não tínhamos chegado e a realizar 
ações em lugares onde antes não tínhamos 
condições de realizar;

Ÿ

Ÿ Permitiu estreitar os laços com gestores 
públicos e este diálogo tem sido muito útil 
para o encaminhamento de todas as 
demandas e ações da organização;

Ÿ

Ÿ O projeto também nos permitiu melhorar o 
nosso relacionamento com a mídia e a criar 
climas favoráveis para a publicação de 
matérias e divulgar informações que 
beneciam as nossas ações e a nossa 
população alvo.



Visitamos a Associação Ilê Ache Omo Odé que 
está presente na Cidade Tiradentes desde a 
fundação do bairro na década de 80, sendo 
considerado um dos maiores conjuntos 
habitacionais da America Latina. O Ilê foi 
formalmente fundado em 1994, nesta 
trajetória foram consolidadas várias parcerias 
e projetos na assistência social, educação, 
saúde e cultura. Desde o nal da década de 80 
foram acolhidas pessoas em processo de 
exclusão social por conta do adoecimento 
relacionado a saúde mental, principalmente 
por consequência do uso abusivo de álcool e 
outras drogas, pessoas com HIV/AIDS 
p r eponde ran t emen t e  homossexua i s 
masculinos na época. Foram acompanhados 
todos os processos de construção das 
políticas públicas nestes segmentos, sendo 
adotadas estratégias de inclusão, passo a 
passo, pertinente a cada momento histórico.

O projeto Povos de Comunidades Tradicionais 
na Prevenção Combinada do HIV/AIDS e 
Hepatites Virais, realizou ocinas de formação 
sobre prevenção combinada para lideranças 
religiosas de matriz africana da zona leste de 
São Paulo, com a perspectiva de que as 
lideranças disseminem as informações de 
saúde para a população de modo geral, uma 

vez que a característica destas casas religiosas 
é sempre acolher toda a comunidade que 
vivencia a situação de vulnerabilidade pessoal e 
social.

O projeto mobilzou o gestor do CTA da Cidade 
Tiradentes, que partcipou de todas as ações de 
formação do projeto e realizou teste rápido de 
uido oral nas casas regiosas. O projeto 
fomentou ainda a participação do conselho 
tutelar, gestores de educação, representantes 
de escola de samba, Promotoras Legais 
Populares e demais lideranças comunitárias, 
estes atores participaram sistematicamente das 
ações do projeto.
 Os resultados obtidos pelas ações do 
p r o j e t o  f o r a m :  m o b i l i z a ç ã o  p a r a  o 
aprofundamento temático, com a possibilidade 
de se estabelecer consensos no complexo 
debate que envolve adotar processos 
preventivos/seguros (e/ou redução de danos) 
na realização dos rituais especícos nas casas 
religiosas de matriz africanas, assim como a 
ampliação das informações pautadas nas 
estratégias da prevenção combinada aos seus 
associados/pares, principalmente quanto a 
impor tância da adesão aos tratamentos, 
compreensão e desmiticação das estratégias 
da PEP e PREP, demais ações preventivas e de 
diagnósticos.
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Realizamos a visita técnica na ECOS-Comunicação em Sexualidade. A OSC foi fundada em 1990, com 
o objetivo de defender os Direitos Humanos e os Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, em especial 
das populações mais vulneráveis, das mulheres e das juventudes. A organização produz e utiliza 
conhecimentos dos mais variados campos do saber e atua nas áreas de Educação, Saúde, 
Comunicação e Desenvolvimento social e comunitário sempre na perspectiva da expansão da “cultura 
de direitos”, do pleno exercício da cidadania, da igualdade de gênero e do respeito às diversidades e o 
desenvolvimento livre e saudável da pessoa humana. Além disso, sempre teve uma participação ativa 
com destacada visibilidade junto ao campo dos direitos humanos na luta contra a aids, nas 
reivindicações do movimento de mulheres e no reconhecimento da diversidade sexual.

O projeto Sinais da Prevenção rmou parceiria com a Diretoria da Regional São Paulo da FENEIS – 
Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdo, estabeleceu todos os acordos necessários 
para a realização das ocinas e das ações de multiplicação. O projeto realizou as ocinas de prevenção 
junto aos alunos da EMEBS Helen Keller, situado no bairro da Aclimação, as formações contaram com 
a participação de surdos de várias regiões da Grande São Paulo, com potencial para tornarem-se 
multiplicadores, além de terem uma intensa e reconhecida militância através de redes sociais que 
estende contatos pelo Brasil.

As ações do projeto tiveram como resultos: a sensibilização dos multiplicadores para participarem das 
ocinas de comunicação, em detrimento da imensa diculdade dos surdos com a língua portuguesa. 
Esta diculdade se apresentou quando a equipe técnica do projeto constatou desde a primeira ocina, a 
grande distância e a carência no que se refere ao conhecimento da prevenção das IST/HIV/AIDS entre 
os surdos.

Outro resultado foi o levantamento da necessidade de materiais informativos sobre prevenção das 
IST/HIV/AIDS que sejam acessíveis para a comunidade surda, junto a Secretária da Pessoa com 
deciência e o Programa Municipal de IST/HIV/AIDS. A partir da reunião realizada entre a Secretária 
Municipal da Pessoa com Deciência e Programa Municipal de DST/HIV/Aids, foi desenvolvido um 
plano de trabalho para o desenvolvimento de materiais especícos para a comunidade surda. Estes 
materiais foram desenvolvidos pelo Programa Municipal e será complementar aos materiais que a 
ECOS desenvolveu , vídeo sobre prevenção produzido pelos jovens surdos partcipantes do Projeto 
Sinais da Prevenção.

A Coordenadora do projeto destacou que entre os grande desaos que se apresentam hoje na 
formulação de diretrizes e políticas públicas relacionadas as IST/HIV/AIDS, está o acesso de pessoas 
surdas (e com deciência auditiva) as campanhas e ações preventivas. A falta de informações para a 
população surda torna este segmento populacional ainda mais vulneráveis às IST/HIV/AIDS. A 
ausência de dados epidemiológicos da população surda diculta a elaboração de políticas pública 
especícas no campo das IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, afrontando seus direitos e o exercício da 
cidadania deste público. Um fato alarmante, nem sempre levado em consideração na elaboração das 
políticas públicas no campo da saúde.



 Fundo pôde apoiar no ano de 2017, 21 

Oiniciativas no interior do país e em 
regiões remotas na fronteira da 

Argentina, Guiana Francesa e Venezuela ou de 
baixa intensidade de políticas públicas como 
por exemplo o semiárido brasileiro. Jovens 
estudantes, população LGBT, jovens privados 
de liberdade, homens e mulheres adultos 
ingressos no sistema prisional, populações 
em assentamento sem moradia, jovens 
vivendo com HIV/AIDS, mulheres vítimas de 
violência, população surda e idosos se 
constituíram, dentre outros, no público 
apoiado pelo Fundo. O Fundo PositHiVo é hoje 
no Brasil a única organização que apoia 
ações voltadas para prevenção junto a OSC 
que atuam no campo do HIV/AIDS, não 
havendo outra organização congênere no 
país.

O Fundo PositHiVo é uma instituição 
estratégica, levando em conta que um doador 
com capacidade para investir em uma única 
Instituição, ao investir no Fundo PositHiVo, 
temos uma capilaridade na divulgação deste 
recurso em todo o país, chegando a várias 
OSC em regiões onde uma o doador sozinho 
não podia chegar.

A resposta social das OSC AIDS no Brasil se 
baseia num modelo de inovação e está apoiado 
no tripé da for te incidência em políticas 
públicas, no desenvolvimento de ações 
educativas massivas e na oferta de apoio e 
cuidados aos afetados pela AIDS. O Fundo 
PositHiVo tem como premissa central ampliar o 
apoio as OSC, fortalecer e disseminar este 
modelo como exemplo de boas práticas no 
campo do HIV/AIDS.

Todos os colaboradores do Fundo PositHiVo, 
mesmo ciente dos grandes desaos que estão 
por vir,estão encorajados e  alegres pelos 
resultados já alcançados como: ter contribuido 
para recolocar a tematica do HIV/AIDS na 
agenda pública nacional, especialmente junto à 
diversas fontes nanciadoras; ter consistituido 
um orçamento privado independente para 
nanciar projetos de organizações sociais 
atuantes neste campo, com destaque para 
aquelas organizações de pequeno por te e
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baseadas em regiões com maior diculdade 
de acesso à recursos nanceiros; ter a 
capac idade de nanc iar  popu lações 
marg ina l i zadas soc ia lmente  como a 
população LGBT,prostitutas, usuarios de 
substancias psicoativas que no atual contexto 
conservador não teriam uma outra fonte de 
recurso e sobretudo corresponsabilizar a 
sociedade no seu papel de apoiar a causa do 
HIV/AIDS, que, como se dizia no inicio desta 
epidemia: “A AIDS é um problema de todos e 
só a Solidariedade poderá vence-lá”.

O ano de 2017 foi intenso, sobretudo pela 
conjuntura política e econômica que passa o 
Brasil, em que direitos adquiridos possam 
estar ameaçados, o que exigiu a soma de 
esforços para a mobilização de recusos e 
empenho de toda a equipe de coordenadores, 
colaboradores e parceiros do Fundo.

Os coordenadores do Fundo PositHiVo 
participam com frequência de seminários e 
debates a respeito do atual panorama sobre o 
HIV/Aids e hepatites virais. Isso é fundamental 
para que conheçamos novas ações e as 
demandas das OSC para que possamos 
contribuir para seu maior desenvolvimento e 
independência.

Embora com todas as diculdades que 
enfrentam as organizações da sociedade civil 
diante do cenário econômico e político de 
nosso país, podemos armar que o Fundo 
PositHiVo teve uma atuação pró- ativa e com 
resultados positivos neste segundo terceiro 
ano de atuação, encerramos o ciclo do ano de 
2017 otimistas e felizes com os resultados do 
nosso trabalho, com a perpectiva de ampliar 
cada vez mais o apoia as  OSC no ano 2018 e 
internsicar a nossa atuação no enfrentamento 
das IST/HIV/AIDS e Hepati tes Virais, 
fortelecedr as ações de advocacy, lobby e 
contro le socia l  a pol í t icas públ icas, 
especialmente apoiando ações em rede de 
OSC.





A Aids e as Hepatites Virais estão presentes. Nós Também.


