Gestos em Números 2017

Ações para Construir Sociedades
Democráticas, Equitativas e de Paz
A Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero tem por missão de
fortalecer os direitos humanos, sociais, econômicos, culturais e ambientais para
contribuir com a superação do HIV e da AIDS e com a construção de sociedades
democráticas, equitativas e de paz. Criada em 1993, no Recife, Brasil.
A ONG oferece serviços para pessoas vivendo com HIV (atendimento
psicoterapêutico, acompanhamento social e jurídico) e implementa ações voltadas às
populações em situação de maior vulnerabilidade social e econômica em comunidades
de baixa renda da Região Metropolitana do Recife. Também atua no controle social e
monitora políticas públicas, promove direitos e desde janeiro de 2017, oferece assessoria
jurídica e assistência psicossocial gratuita para a população LGBTTI.
A Gestos é reconhecida nacional e internacionalmente e participa de diversas redes
da sociedade civil. Possui status ECOSOC da ONU e acompanha/monitora acordos
internacionais multilaterais no campo dos direitos sexuais, saúde e HIV e financiamento
para o desenvolvimento sustentável, inclusive com foco no cumprimento dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030.

Apresentamos a seguir os principais resultados de 2017 e agradecemos à
nossa equipe – composta de 19 profissionais, 4 estagiárias e 1 colaborador – o
empenho em cuidar das pessoas e fomentar relações políticas e sociais mais
justas e equitativas em âmbito local, nacional e internacional.
Em 2017, além dos desafios previstos, vivemos graves retrocessos em direitos
conquistados, o que demandou mais tempo dedicado ao controle social em
âmbitos federal, estadual e municipal. Seguimos, portanto, aprendendo,
ressignificando nossas relações sociais e políticas e revendo metodologias.
Finalizamos 2017, assim, com a certeza de nossas ações de resistência em
defesa da saúde, dos direitos sexuais e reprodutivos, da justiça social e a favor da
igualdade e da inclusão, mais que nunca, continuam necessários e relevantes.
Desejamos uma inspiradora leitura e agradecemos às parcerias que tornaram
possíveis nossos objetivos e sonhos: Misereor, ONU Mulheres, UNFPA, UNAIDS,
IPPF WHR, MAC AIDS FUND, OSF, Ford Foundation, Fundo POSITHiVO, DKT
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Brasil, Mart Pet Comunicação, Universidade de Pernambuco, Universidade
Federal de Pernambuco, Faculdade Estácio do Recife, Ação Social para a
Cidadania de Pernambuco, Ministério da Saúde, Governo do Estado de
Pernambuco/Secretaria de Mulher, Frente pela Diversidade, Arquicênicas–
Arquitetura

e

Audiovisual,

Armazéns

Coral,

Lamparina

Design,

Verbo

Comunicação, Paradox Zero, Coletivo de Ilustradores Desenhando até Morrer,
Colaborativa PE, Tom Produções, Secretaria Nacional de Políticas para as
Mulheres, Programa IST/AIDS/HV – Pernambuco e o

Departamento de

Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais Ministério da Saúde.

Alessandra Nilo, Ivete Xavier, Josineide Meneses
Coordenação Colegiada da Gestos.
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Serviços na Área Social para pessoas que vivem com o HIV
* 216 pessoas foram atendidas. 150 das quais buscaram a Gestos pela primeira
vez.
* 30 visitas domiciliares, hospitalares e aos serviços foram realizadas;
* 130 orientações dadas sobre direitos, com encaminhamentos para a rede
socioassistencial do Recife e Região Metropolitana.58 pessoas foram
encaminhadas para atendimento psicológico e 35 para o atendimento jurídico.

“A Gestos é um lugar que mudou a minha vida,
sou melhor depois da Gestos”.
(Depoimento durante avaliação com os grupos de homens usuários da Gestos)

Assessoria Jurídica
Há 22 anos a Gestos oferece assessoria jurídica gratuita para pessoas
soropositivas. Atualmente temos 472 processos em acompanhamento, dos quais
52 foram gerados em 2017.
* 6 denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público de Pernambuco –
MPPE, por falta de medicamentos para pessoas vivendo com HIV/Aids e
negligência nas Políticas Públicas de Saúde.
* 1 denúncia foi encaminhada ao Ministério Público Federal, sobre negligência de
atendimento no INSS.
* 70% dos processos acompanhados em 2017 pleitearam o “Passe Livre”
(benefício que garante a gratuidade de passagem na rede pública de transportes)
e o restabelecimento de auxílio-doença.

“A Gestos correu atrás de uma questão na Justiça, ganhou e
estou aqui bem por causa disso”.
(Depoimento da avaliação de grupos atendidos individualmente pela Gestos)
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* 131 pessoas foram atendidas presencialmente (74 novas usuárias e 57 voltaram
a Gestos e trouxeram novas demandas).
* 722 atendimentos por telefone para informar sobre os processos em andamento
e/ou esclarecer dúvidas pontuais.

Nova Ação: Assessoria Jurídica para pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Intersex – LGBTTI, na Gestos.

* 56 atendimentos individuais trataram de situação de violência devido à
orientação sexual e/ou identidade de gênero. 23 processos foram abertos e estão
sob acompanhamento.

Atenção psicológica
* 95 pessoas vivendo com HIV foram atendidas individualmente: 45 mulheres e
50 homens, num total de 132 sessões.
* 37 mulheres cis e 01 mulher trans, a maioria entre 25 e 49 anos, foram atendidas
nos dois grupos psicoterapêuticos da Gestos – em 34 sessões.
* 25 homens, a maioria também entre 25 e 49 anos. foram acompanhados nos
dois grupos de psicoterapia, em 30 sessões.

“Aqui eu me sinto bem, posso conversar sobre o que eu penso, é
como uma nova casa, com uma família”.
(Depoimento da avaliação de grupos atendidos individualmente pela Gestos)

* 50 pessoas (jovens e adultas) vivendo com HIV participaram da Maratona
Posithiva, realizada em dezembro: um final de semana de formação política e
atividades coletivas.
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Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes
Criado há dois anos, o espaço atende pessoas entre 13 e 29 anos para esclarecer
dúvidas ou fazer consultas sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Elas
contam com apoio psicológico e são recebidas por uma profissional de
enfermagem. Somos um serviço já considerado de referência e excelente
qualidade de acolhimento para jovens e adolescentes.

“Consigo andar com a cabeça erguida nas ruas”.
(Depoimento de um jovem durante avaliação do Espaço Saúde)

* 93 jovens e adolescentes foram atendidas pela psicologia, em 402 sessões.
* 33 adolescentes e jovens (com sorologia negativa ao HIV) geraram 173
consultas (16 mulheres em 50 sessões; 16 homens em 120 sessões; e 1 mulher
trans, com 3 atendimentos).
* 60 adolescentes e jovens vivendo com HIV foram atendidas em 229 consultas
(23 mulheres em 100 sessões; 35 homens em 119 sessões e 2 mulheres trans,
com 10 atendimentos).
* 556 foram atendidas na enfermaria, em âmbito privativo, respeitando as
especificidades e demandas individuais de cada adolescente ou jovem.
* 87 testes de HIV foram realizados gratuitamente, com hora marcada e
aconselhamento prévio e posterior. Os 2 casos de sorologia positiva foram
encaminhados para a psicologia e o serviço social da própria Gestos e
acompanhados junto ao Centro Testagem e Aconselhamento (CTA) para teste
confirmatório e, se confirmada a sorologia, tratamento na rede pública.

Ativismo Jovem do Espaço Saúde
O Grupo de Trabalho em Ativismo Jovem (GT Ativismo Jovem) e o Espaço Saúde
são já reconhecidos como importantes multiplicadores de informação e como
ativistas da causa, nos diversos espaços onde atuam.
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* 22 participantes, com 13 integrantes bolsistas (11 rapazes e 2 garotas) e 9
voluntárias(os), que participam de diversas atividades da Gestos, inclusive nas
unidades de saúde, escolas e universidades, multiplicando informações sobre
HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), como a Zika.

“Minha família me rejeitou. A Gestos me ajudou muito”.
(Depoimento da avaliação com usuários do Espaço Saúde)

* 38 encontros de formação foram realizados na sede da Gestos
* 30 ações de multiplicação de informação, com foco na adesão à terapia
antirretroviral foram realizadas, via diversas modalidades: rodas de conversa,
palestras, oficinas, distribuição de insumos de prevenção e material informativo
sobre IST, HIV e AIDS, além da produção, lançamento e distribuição de 01
cartilha “Saúde: Aderir ao Tratamento é a Meta”.
* Mais de 830 pessoas foram beneficiadas por estas ações, tivemos 2 mil
cartilhas distribuídas.
* 9 palestras e oficinas foram realizadas pela enfermeira do Espaço Saúde, em
vários locais, sempre direcionadas ao público adolescente e jovem.
No total – entre os insumos de prevenção disponibilizados na sede Gestos e nas
atividades externas, doados pelo Estado de PE e pela DKT, distribuímos 26 mil
camisinhas masculinas (13 mil de 52 mm, 11 mil de 56mm e 2 mil de 49 mm), 8
mil camisinhas femininas e 12.500 sachês de gel lubrificante.

GT Ativismo Adulto
O Grupo de Trabalho de Ativistas vivendo com HIV da Gestos, celebrou onze
anos em 2017. Este ano participaram 12 ativistas que, em oficinas semanais
acessaram conhecimentos e refletiram sobre o sistema de saúde, as políticas e
serviços de AIDS, direitos humanos, cidadania e práticas em ativismo. Foram 28
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reuniões sobre ativismo e 6 reuniões do grupo de cidadania, que trata de assuntos
ligados à área jurídica. O GT promoveu educação de pares nos Hospitais
Oswaldo Cruz e Correia Picanço, numa atividade que chamamos de Tenda da
Cidadania, foram 53 tendas no total.

Comunicação da Gestos
Com dois profissionais atuando, realizamos um trabalho especializado e
estratégico para a instituição. Ao longo do ano foram produzidos 135 releases
sobre ações institucionais; elaborados 12 boletins “Atitudes e Ações” enviados
por e-mail para 818 os assinantes.

* Nossa média foi de 11 mil visualizações mensais no site da Gestos, temos
2.641 seguidores no Facebook1 institucional, 2.245 seguidores página da nossa
campanha sobre taxação das transações financeiras, TTF Brasil2; e 767
seguidores da campanha #saúdenãoécomércio3, que busca fortalecer o SUS e
denunciar o lobby do setor privado sobre as decisões governamentais da saúde
* Temos 1.585 seguidores no Twitter da Gestos4 e da conta internacional Ungass
Aids Forum5, tivemos 3 mil visualizações no canal institucional no Youtube,
Gestos Comunica6, que conta com 46 vídeos.
* Em 2017, tivemos 232 reportagens/matérias/citações sobre a Gestos na mídia
local, nacional e internacional, com 161 matérias em meios impressos e internet e
61 matérias em rádio e TV.

1
2
3
4
5
6

https://www.facebook.com/gestospe
http://www.ttfbrasil.org
https://www.facebook.com/saudenaoecomercio
https://twitter.com/gestospe
https://twitter.com/ungassaidsforum
http://bit.ly/2lqzVdG
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Nova página web da Gestos
No 1º de dezembro, marcando o Dia Mundial de Luta Contra a Aids, a Gestos
lançou seu novo site, viabilizado por uma parceria com a empresa de TIC
Paradox Zero.

Campanhas
Além das campanhas anteriores (TTF Brasil e Saúde Não é Comercio), este
ano, realizamos a primeira campanha direcionada a operadores da Justiça sobre
os

direitos

LGBTTI.

A

#GestosPelaIgualdade

(hotsite

www.gestospelaigualdade.org), contou com 5 versões de cartazes, 1 Guia de
Direitos das Pessoas LGBTTI e 3 depoimentos em áudio de pessoas LGBTTI.

* Para tratar sobre o Zika Vírus criamos 2 spots de rádio, 'Zika é IST', enviados
a 40 rádios comunitárias, 10 rádios comerciais e Rede de Produtoras
Colaborativas do Brasil).
* Com a divulgação de 514 cartazes do Espaço Saúde e Sexualidade para
Jovens e Adolescentes nos ônibus do Recife, atingimos mais de 1 milhão de
pessoas).

Publicações em 2017
1. Folder sobre direitos LGBTTI (impressa)
2. Folder sobre direitos das pessoas vivendo com HIV (impressa)
3. Cartilha sobre Adesão ao Tratamento (impressa)
4. Cartilha de prevenção ao vírus da Zika (formato bolso, impressa)
5. Folder sobre prevenção ao HIV voltado para público jovem (impressa)
6. Cartilha para pessoas LGBTTI (reeditada e impressa)
7. Guia

de

direitos

das

pessoas

LGBTTI

(publicado

no

site

https://www.gestospelaigualdade.org, versão digital).
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Vídeos Produzidos
Série de vídeos sobre Adesão ao Tratamento para Manter a Saúde com dicas de
profissionais e pessoas vivendo com HIV, lançada no canal Gestos Comunica
no Youtube (http://bit.ly/2m5Djwk).

Incidência e Mobilização via Redes e espaços de controle social
Em 2017, a Gestos atuou em 10 articulações, entre redes locais, nacionais e
internacionais – Associação Brasileira de ONGs – ABONG; Fórum LGBT de
PE; Frente pela Diversidade em Pernambuco; Articulação AIDS PE; Parceria
Brasileira contra a Tuberculose, Grupo de Trabalho sobre Propriedade
Intelectual da REBRIP; é co-facilitadora do Grupo de Trabalho da Sociedade
Civil para a Agenda 2030. A Gestos tem a direção regional da LACCASO –
Conselho Latino Americano e Caribenho de ONG/AIDS 7 e é membro dos
Grupos Maiores de Mulheres e de ONG, na ONU.
Além disso temos assento em 04 espaços formais de controle social – no
Conselho de Saúde de Pernambuco, Conselho Municipal de Saúde do Recife
e Conselho Estadual LGBTI e representa a América Latina e Caribe na
Delegação de ONGs do Conselho Diretor do Programa Conjunto da ONU
sobre HIV/AIDS – UNAIDS8. Também participa de 01 GT Ad Hoc de Prevenção
do Ministério da Saúde.

Seminários nacionais e internacionais e debates públicos
Em 2017 a Gestos manteve atuação efetiva em ações de advocacy e participação
em eventos/reuniões nacionais e internacionais.
* Reunião da Delegação de ONGs/PCB, em Washington, DC (março)
* Reunião do Painel de Revisão Global sobre o futuro do modelo da UNAIDS,
em Genebra, na Suíça (março).
7
8

www.laccaso.net
https://www.unaidspcbngo.org
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* Reunião de Peritos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(Agenda 2030), em Bogotá, na Colômbia (março).
* Delegação brasileira para o Fórum Regional dos ODS, no México (abril).
* 2º Fórum Multipartite Ciência, Tecnologia e Inovação/ODS, Nova Iorque
(maio).
* Fórum do Financiamento para o Desenvolvimento. Ecosoc, Nova Iorque
(maio).
* Mobilizou os Grupos de ativismo para o evento mundial Candlelight, a ação
local foi na cidade do Recife (maio).
* Organizou, em parceria com a União Europeia, o Seminário Sobre Agenda
2030 de Desenvolvimento Sustentável, além de uma Audiência Pública na
Câmara dos Deputados sobre o tema/Relatório Luz, em Brasília (junho)
* Reunião do C20 – Sociedade Civil, países que formam o G20, em Hamburgo,
na Alemanha (junho).
* Se reuniu com o coletivo da Plataforma Dhesca para planejamento do relatório
nacional sobre os impactos da política econômica - que incluiu uma missão
especial em Pernambuco sobre Zika, em São Paulo (junho).
* Realizou o Seminário Lançamento do Relatório Luz da Sociedade Civil na
Fundação Joaquim Nabuco, no Recife (julho).
* Participou como delegada do Fórum Político de Alto Nível da ONU, Nova
Iorque (julho).
* Esteve no lançamento do Relatório da Human Rights Watch (HRW) sobre Zika,
no Recife (julho).
* Participou da Oficina Regional Construindo Capacidades de Advocacy em
Pessoas Afetadas pela Tuberculose, em Lima, Peru (julho).
* Foi delegada na Conferência Nacional de Saúde da Mulher, em Brasília
(agosto).
* Esteve nas 2 reuniões da Sala de Situação, Ação e Articulação sobre Direitos
das Mulheres do Sistema ONU, no Rio de Janeiro (março) e em Salvador, Bahia
(agosto), onde também participou da Feira de Soluções em Saúde – Zika.
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* Participou no VIII ERONG, Encontro Regional de ONG/AIDS Sudeste, em São
Paulo (agosto).
* Participou dos Seminários sobre Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos e
Zika (organizados pelo Curumim), em Goiana, Pernambuco (agosto).
* 5 membros da equipe e 1 participante do GT Ativismo Adulto estiveram no 11º
Congresso Brasileiro de HIV/Aids, em Curitiba, Paraná (setembro), com 2 falas
em sessões do congresso, 2 trabalhos aprovados e 1 performance.
* Congresso de Assuntos Internacionais da UFPE: falou sobre a participação
da sociedade civil no processo dos ODS e Relatório Luz, João Pessoa, Paraíba
(outubro)
* Esteve presente no XI ERONG, Encontro Regional Nordeste de ONGs, Redes
e Movimentos de Luta contra a Aids, em Fortaleza, Ceará (outubro).
* Participou na Assembleia Geral da Parceria Brasileira contra TB (Stop TB
Brasil), Brasília (outubro).
* Participou da Oficina de Capacitação para o Fundo Posithivo sobre saúde,
DSDR e Zika, no Recife (outubro).
* Esteve no XIX ENONG, Encontro Nacional Nordeste de ONGs, Redes e
Movimentos de Luta contra a Aids, Natal/RN (novembro).
* Participou do Encontro Feminista da América Latina e do Caribe, em
Montevidéu, no Uruguai (novembro).
*Oficina de Planejamento do GT SC para Agenda 2030, Brasília (novembro).
* Participou como delegada das ONG/LAC do 40º e do 41º Encontro da Junta
Coordenadora do Programa do UNAIDS, em Genebra, na Suíça (junho e
dezembro).
* Formou parte da Mesa Redonda promovida pela Revista Continente sobre os
35 Anos da Aids no Brasil, no Recife (dezembro).
Com a Abong/PE (coordenação colegiada junto com Brasil Mirim e Casa da
Mulher do Nordeste) realizou a reunião do Grupo de Trabalho 2030 em Brasília
(março) e uma reunião do Grupo de Trabalho do Marco Regulatório das
Organizações da Sociedade Civil (MROSC) no Recife (setembro).

12

Gestos em Números 2017

Gestão de Processos da Gestos
A Gestos implementou a contento suas políticas de monitoramento e avaliação.
Do ponto de vista contábil e fiscal, tudo está auditado externamente, e em dia.
Tivemos ao longo do ano:
* 51 reuniões de equipes, sendo:
* 13 reuniões gerais, da qual participa toda equipe da Gestos
* 07 reuniões com a equipe de assistência
* 14 reuniões da coordenação colegiada
* 12 reuniões de projetos
* 01 reunião sobre a atuação da Gestos em escala internacional
* 09 reuniões de monitoramento das atividades da equipe
* 04 reuniões da equipe de administração.
* 02 reuniões de avaliação com todos os grupos atendidos pela Gestos

Solidariedade
Este ano acirrou a realidade da fome na vida das pessoas atendidas, muitas sem
itens básicos. Organizamos várias estratégias de arrecadação de cestas básicas
e roupas. Tivemos 01 projeto de apoio para compra de cestas básicas pelo
Projeto “Segurança Alimentar e Adesão ao Tratamento do HIV/AIDS” do Tribunal
Solidário e, com as doações recebidas distribuímos 123 cestas básicas e 1.245
quilogramas de alimentos.

Renovando forças para continuar nossa missão
2017 será lembrado por muitas realizações e ativismo. Neste pequeno relatório é
possível mensurar o muito que fizemos – mas não realizamos nada disso sós.
Por isso agradecemos a todas as pessoas que colaboraram e às organizações
parceiras que seguiram e seguem nos apoiando.
Com vocês, fizemos a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada.
Recife, Pernambuco – Brasil,
Dezembro de 2017.
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