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Ações para Construir Sociedades
Democráticas, Equitativas e de Paz
Fundada em maio de 1993, a Gestos – Soropositividade, Comunicação
e Gênero, tem por objetivo 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. Para tal, produz e utiliza conhecimentos de diversos campos, na
perspectiva de promover cidadania sexual, equidade de gênero e justiça
social.

Este relatório apresenta os principais resultados quantitativos de 2016 a partir das
ações desenvolvidas pela nossa equipe, composta por 19 profissionais e 01
colaborador, a quem agradecemos o empenho em melhorar o dia a dia das pessoas e
as relações políticas e sociais em âmbito local, nacional e internacional, a partir de suas
intervenções.
O ano de 2016 foi atípico para as organizações da sociedade civil que lutam
por direitos, como é o caso da Gestos. Além dos desafios já previstos, enfrentamos
graves retrocessos em direito conquistados o que nos exigiu maior presença
nas ruas e a ocupação de mais espaços públicos, denunciando práticas de
um governo federal que, além de considerarmos ilegítimo, demonstra total
descompromisso com a agenda de direitos que constituem a base da missão
da Gestos.
A experiência que 2016 nos deixou, portanto, foi grande, pois nos
exigiu ressignificar relações sociais e políticas e rever metodologias. E foi
assim que finalizamos o ano: com a certeza de que nosso trabalho e 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, em
2016, tornaram possíveis nossos objetivos e sonhos: Misereor, ONU Mulheres, UNFPA,
UNAIDS, IPPF WHR, MAC AIDS FUND, OSF, Ford Foundation, Fundo POSITHiVO, 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.
Alessandra Nilo, Ivete Xavier, Josineide Meneses, Coordenação Colegiada da Gestos.
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Atenção, cuidado e apoio para pessoas que vivem com o HIV
Em 2016, 444 pessoas foram atendidas em nossa sede. Destas 190 pessoas adultas receberam
suporte psicológico individual e 169 buscaram a Gestos pela primeira vez. O atendimento
psicológico contemplou dois grupos adultos: 30 mulheres e 16 homens e realizou 07 grandes
encontros sobre adesão ao tratamento.
O serviço social encaminhou 79 pessoas para benefícios e serviços da rede, realizou 15 visitas
domiciliares, 03 hospitalares e 12 visitas aos serviços de atenção básica de saúde.
A nossa assessoria jurídica atendeu 122 pessoas presencialmente, das quais 56 vieram à Gestos
pela primeira vez; realizou 328 atendimentos telefônicos, acompanhou 402 ações na justiça,
elaborou 105 peças; protocolou 33 novas ações e realizou 04 Reuniões de Cidadania.
Além do atendimento psicoterapêutico individual e grupal, concluímos o ano com a nossa Maratona
Posithiva, realizada em dezembro: um final de semana de formação política e atividades coletivas,
da qual participaram 50 pessoas (jovens e adultas) vivendo com HIV.

Perfil das pessoas apoiadas
59,9% homens e 40,91% mulheres na faixa etária entre 21 e 60 anos; 58,33% homens e
41,67% mulheres se declaram da cor preta; 58,39% homens e 41,61% mulheres não exercem
atividade remunerada; 59,09% dos homens e 40,91% das mulheres concluíram o ensino
médio.

Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes
Este serviço beneficia um público historicamente carente de informação e de espaços para tratar
questões de saúde e sexualidade. A equipe composta por enfermeira, psicólogos e assistentes
sociais acompanhou 132 jovens e adolescentes (75 garotas e 57 garotos).
Além disso, realizou na sede da Gestos 8 Grupos de Convivência com 12 jovens (9 meninos e 03
meninas), organizou 02 grandes encontros de formação intitulados "Vamos trocar uma ideia?" –
que reuniram 87 jovens– e realizou 06 oficinas e 04 ações de multiplicação, que beneficiaram 310
adolescentes e jovens. Foram realizados 12 atendimentos por telefone e 23 atendimentos pelo
aplicativo WhatsApp. A equipe do Espaço Saúde também alcançou diretamente outras 726
pessoas via palestras e ações educativas em escolas e empresas da Região Metropolitana do
Recife.
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Seminários e Debates Públicos
Em 2016 a Gestos realizou 06 seminários, 03 Rodas de Diálogos e 04 Audiências Públicas no
âmbito do poder legislativo, sendo 01 no Congresso Nacional.
✓ “Mulher, Violência e AIDS”, no Recife, sobre as inter-relações entre violência de gênero
e AIDS (30 de março);
✓ “Saúde não é Comércio”, tratou da conjuntura das políticas de saúde, com a presença
de parlamentares, gestores de políticas para as mulheres, direitos humanos e saúde de
Pernambucano, além da participação de amplo público geral (27 de maio);
✓ Organizou 02 seminários sobre o “Marco Regulatório das ONGs #MROSC em
Pernambuco”, como parte das atividades da ABONG– Associação Brasileira de ONGs que
a Gestos, junto com as ONG Mirim Brasil e Casa da Mulher do Nordeste, coordena em
Pernambuco (5 de maio e 28 de outubro).
✓ 03 Rodas de Diálogo. Duas organizadas pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para
Agenda 2030 sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (agosto e novembro em
Brasília). A terceira, via Abong/PE, teve a cooperação Internacional como tema
(novembro, Recife).
✓ 01 Seminário “Gênero e Igualdade nas Escolas” organizado pela campanha
coordenada pela Gestos “Mulheres Não Esperam Mais – Acabemos com o HIV e a
Violência Contra as Mulheres Já”, em parceria com a ONU Mulheres e com a Frente pela
Diversidade de Pernambuco (13 de dezembro).
✓ “Direitos Humanos, Aids e Controle Social”, seminário organizado pelo Grupo de
Trabalho em Ativismo da Gestos e abordou ativismo, empoderamento e histórico da
situação da aids no Brasil e em Pernambuco (29 de março).
✓ "A importância da implementação da Agenda 2030 – Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável para o Brasil" audiência pública na Câmara dos Deputados, por solicitação
do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para Agenda 2030 (1 de dezembro).
Eventos internacionais organizados pela Gestos:
✓ 03 eventos paralelos na sede da ONU, em Nova Iorque. Dois em junho, durante
Reunião de Alto Nível sobre HIV/AIDS Enfrentar as Emergências Sanitárias globais:
lições da AIDS para Ebola, Zika e outras Epidemias Emergentes; Casamento Infantil e
sua Relação com o HIV e AIDS. E um evento paralelo durante o High Level Political
Forum (Julho, 2016) em parceria com o High Level Group.
✓ 01 evento “Inequidade de Gênero e Violência, determinantes da Vulnerabilidade ao
HIV” na XIII Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe em
Montevidéu (outubro).
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Mutirão contra a Zika e formação de Mulheres
Em 2016 a explosão da Zika reforçou o debate sobre às débeis políticas existentes de prevenção
às doenças sexualmente transmissíveis e a Gestos intensificou suas ações de comunicação e
informação no bairro dos Coelhos, vizinho à nossa sede. Formamos um grupo de 08 mulheres
multiplicadoras e realizamos 09 rodas de conversa, 02 atividades de multiplicação (porta-a-porta
e cine-debate). Foram visitadas 400 casas e alcançadas mais de 1.000 pessoas nessas ações.
A Gestos também participou de 04 Salas de Situação sobre os Direitos das Mulheres no Contexto
da Tríplice Epidemia (02 em Brasília e 01 no Recife e 01 virtual). Zika também foi assunto de 02
rodas de diálogo para Pessoas Vivendo com HIV, e 02 oficinas para participantes do projeto do
Fundo POSITHiVO: “Trocando Ideias”.
Este ano, mais uma vez, participamos do Projeto de Palha da Pesca, organizado pelo Governo de
Pernambuco, no demos o Curso de Gestão Produtiva e Econômica com Ênfase em Artesanato
para 240 mulheres pescadoras em 02 comunidades: Ilha de Deus e Brasília Teimosa.

GT Ativismo
O Grupo de Trabalho de Ativistas vivendo com HIV da Gestos, celebrou em 2016 dez anos. Este
ano participaram 24 ativistas (12 no grupo de adultos e 12 no grupo de jovens) 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 33 oficinas e, entre
os meses de outubro e dezembro o GT promoveu educação de pares nos Hospitais Oswaldo
Cruz e Correia Picanço, numa atividade que chamamos de Tenda da Cidadania, foram 49
tendas no total. O grupo também organizou no Hospital Correia Picanço o Seminário "Aids,
Controle Social e Ativismo" e, além de acompanhar denúncias sobre falta de medicamentos
antirretrovirais, teve participação fundamental na mobilização de 03 Audiências Públicas na
Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco – ALEPE, demandadas pela Gestos, pela
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com AIDS e pela Articulação AIDS em PE.

Incidência e Mobilização via Redes e espaços de controle social
A Gestos atuou em 09 articulações e redes locais, nacionais e internacionais – Associação
Brasileira de ONGs – ABONG1; Fórum LGBT de PE; Frente pela Diversidade em Pernambuco;
Articulação AIDS PE; Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da REBRIP; Grupo de
A coordenação colegiada da ABONG em PE realizou/participou de 25 atividades em 2016, entre Assembleia
geral, reuniões ordinárias mensais, participações com falas em debates públicos e organização de Seminários.
1
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Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030; é diretora para assuntos regionais da
LACCASO – Conselho Latino Americano e Caribenho de ONG/AIDS2, Força Tarefa de Alto Nível
para ICPD e Além e no Grupo Maior de Mulheres na ONU.
Além disso tem assento em 03 espaços formais de controle social –no Conselho de Saúde de
Pernambuco, Conselho Municipal de Saúde/ Recife. A Gestos também, desde dezembro,
representa a América Latina e Caribe na delegação de ONGs junto ao Conselho Diretor do
Programa Conjunto de AIDS das Nações Unidas – UNAIDS.
Também participou de 01 Grupo de Trabalho Ad Hoc de Prevenção convocado pelo do Ministério
da Saúde que em 2016 realizou 02 reuniões em Brasília.

Gestos presente nas ruas e mobilizações em 2016
✓ 8 de Março: Ato Unificado no Dia Internacional da Mulher, na Praça Treze de Maio, Recife.
✓ 7 de junho: Protesto "Mobilização Nacional Contra o Golpe, Em Defesa do Sistema Único de
Saúde (SUS) e da Seguridade Social", na Praça Oswaldo Cruz, no Recife.
✓ 22 de julho: Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes presente no 13º
Fórum de Educação Popular - FREPOP na Universidade Federal de Pernambuco.
✓ 15 de agosto: Ato contra o ministro interino da Saúde, Ricardo Barros, quando visitou
Recife.
✓ 18 de setembro: Tenda da Cidadania e Espaço Saúde presentes na Parada da Diversidade
de PE. Com distribuição de preservativos.
✓ 1 de dezembro: Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Grande expediente na Assembleia
Legislativa de Pernambuco e distribuição de material informativo na rua.

Incidência Internacional – Gestos Falando com o Mundo
A Gestos atua construindo pontes entre os debates internacionais e as políticas nacionais,
capacitando e mobilizando a sociedade civil para influenciar as posições brasileiras e para o
monitoramento das agendas da ONU. Em 2016 focamos no acompanhamento da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, na implementação da Agenda População e
Desenvolvimento e em negociações relativas às políticas internacionais de AIDS.
Gestos mobilizando a Agenda 2030 – A Gestos anima o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil
para acompanhamento da Agenda 20303. Em 2016 a Gestos articulou e mobilizou 02 reuniões
presenciais em Brasília do GT 2030 (setembro e novembro); realizou 02 visitas ao Congresso
Nacional; chamou e coordenou 06 teleconferências; editou 01 publicação sobre a participação da
2
3

www.laccaso.net
www.brasilnaagenda2030
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sociedade civil brasileira na construção da Agenda 2030; alimentou 01 Blog; publicou 04 artigos
na mídia nacional; elaborou 01 diagnostico nacional sobre o estado da arte da implementação da
Agenda 2030 no Brasil.
Na agenda internacional, a Gestos foi convidada a fazer 01 apresentação no I Fórum de
Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável na sede da ONU (maio /Nova Iorque)
realizou 01 evento durante o High Level Political Forum em Nova Iorque, na ONU (Julho, 2016)
em parceria com o High Level Group; e foi convidada para participar do encontro ODS BerlimClub à convite do Conselho Alemão de Desenvolvimento Sustentável (Berlim, Novembro).
A Gestos participou ainda da delegação brasileira para 60ª sessão da Comissão sobre o
Status das Mulheres em Nova Iorque, e a convite de Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU à
época, Alessandra Nilo, falou no evento de Alto Nível “Every Woman Every Child is ME” 4 ;
Participamos na delegação nacional para a Comissão de População e Desenvolvimento (CPD) e
incidimos na 71ª Assembleia Geral da ONU e tivemos um papel protagonista durante as
negociações da Declaração Política sobre HIV e AIDS: Acelerar a Resposta para lutar contra o
HIV e acabar com a epidemia de AIDS até 20305.
Além disso Alessandra Nilo foi a única representante da ALC a convidada a falar em uma das
plenárias principais da XXI Conferência Internacional de AIDS em Durban, África do Sul, que
contou com uma audiência de cerca de 15 mil pessoas6. Em dezembro a coordenadora geral da
Gestos foi selecionada para seu segundo mandato como representante da América Latina e
Caribe junto à Delegação de ONGs do Conselho Diretor do UNAIDS (biênio 2017/2018).
Fizemos ainda 01 apresentação na Conferência da Europa de AIDS (23-25/03, Rússia); 02 falas
na Semana da Sociedade Civil organizada pela Civicus (24-30/05, Colômbia); a participação 01
workshop sobre Tributação Justa, organizada pela OSF (Setembro, Nova Iorque, EUA).

Campanhas da Gestos
Mulheres não esperam mais. Acabemos com a violência e a aids. JÁ / Women Won't Wait7
é coordenada pela Gestos na América Latina desde 2009. Em 2016, em parceria organizações
de 05 países Argentina, Brasil, Colômbia, Peru e Uruguai, produzindo 05 relatórios nacionais e

Participação de Alessandra Nilo, coordenadora geral da Gestos, no painel "Every Woman, Every Child High-level
event" #EWECisME #CSW60 na ONU em Nova Iorque, a convite do Secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon.
https://www.youtube.com/watch?v=UQLdPwWXgkw
5 http://unaids.org.br/wp-content/uploads/2016/11/2016_Declaracao_Politica_HIVAIDS.pdf
6 HIV na Saúde Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Conferência Internacional de Aids
https://www.youtube.com/watch?v=v1jNn6xIVCU
7 https://womenwontwait.wordpress.com,
4
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01 regional sobre o estado da arte das políticas e serviços correlatos de violência contra as
mulheres e HIV.
A campanha realizou 01 evento paralelo na sede da ONU durante Reunião de Alto
Nível sobre HIV/AIDS (junho): “Enfrentar as emergências sanitárias globais: lições da AIDS para
Ebola, Zika e outras epidemias emergentes”8 e 01 evento “Inequidade de Gênero e Violência,
determinantes da Vulnerabilidade ao HIV” na XIII Conferência Regional sobre a Mulher da
América Latina e Caribe em Montevidéu (outubro). Um dos resultados da Campanha foi chamar
a atenção para a questão do casamento infantil na América Latina, tema que acabou tomando
maior vulto desde então, com a apoio da ONU Mulher (http://bit.ly/2nqSfVm).
Saúde Não é Comércio tem o objetivo de denunciar o pesado lobby do setor privado sobre as
decisões governamentais relacionadas à saúde, com disseminação de conteúdos e estratégias
de comunicação. Outro assunto que a campanha busca é fortalecer o Sistema Único de Saúde.
As ações usam o facebook (www.facebook.com/saudenaoecomercio) e o twitter com a hashtag
#saúdenãoécomércio como marca. Também foram produzidas peças gráficas a partir da criação
de ilustrações do coletivo de ilustradores pernambucanos Desenhando até Morrer.
A TTF – Taxa sobre Transações Financeiras (http://www.ttfbrasil.org) é uma campanha que traz
o debate sobre a geração de receitas advindas do mercado financeiro (atualmente subtributado),
no qual a especulação é prática comum, afetando a estabilidade econômica de grande parte das
economias do mundo. Os recursos gerados por meio dessa taxa poderia gerar uma fonte de
ingresso para a manutenção das ações e trabalhos de organizações da Sociedade Civil. A
campanha promoveu 03 tuitaços (7 e 14 de julho e 25 de agosto) pela justiça social, a democracia
econômica e a TTF (também conhecida como Robin Hood Tax).
Outubro Rosa – ações internas para trabalhar os temas do câncer de mama e cuidados com a
saúde. Alcançamos 35 mulheres no período.
Solidariedade –Este ano voltamos a viver a dura realidade do agravo da fome na vida das
pessoas atendidas e muitas não tinham os itens básicos. Foi preciso organizar campanhas de
arrecadação de cestas básicas e roupas – graças a contribuições espontâneas e divulgação na
imprensa recebemos e distribuímos quase 01 tonelada de alimentos, 200 peças de
roupas/sapatos e 51 utensílios domésticos, incluindo 01 forno micro-ondas.

Distribuição de Preservativos e Insumos
Nas diversas atividades realizadas a Gestos distribuiu diretamente 11.000 preservativos
masculinos; 2.000 preservativos femininos e 1.110 géis lubrificantes.
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Comunicação Institucional a todo vapor
Em 2016, a Gestos produziu 131 releases, 8 boletins institucionais e 8 campanhas/ações
externas. As publicações antigas da nossa biblioteca foram digitalizadas e aumentamos o acervo
bibliográfico online, agora com 18 livros disponíveis na nossa página web9. A média mensal de
visitações do site institucional da Gestos (http://www.gestos.org) foi de 7,8 mil. Estivemos
presente na grande mídia com mais de 70 notícias em diversos meios, 57 em jornais de grande
circulação e cerca de 05 reportagens para Rádio e 05 para TV. Fechamos o ano com mais de
2.000 seguidores no Facebook (https://www.facebook.com/gestospe), crescimento de 27%
comparado com 2015 e 766 seguidores na campanha Saúde Não É Comércio
#saúdenãoécomércio (https://www.facebook.com/saudenaoecomercio).
No Twitter, a Gestos (@gestospe)e a conta internacional (@ungassaidsforum) contam com 1.500
seguidores. Promovemos, aliás nossos primeiros tuitaço: foram 07 ao longo do ano. Também
criamos 01 canal institucional no Youtube, o Gestos Comunica 10 com as nossas produções
audiovisuais que já conta com 13 vídeos. Ele alcançou 1.065 visualizações.

Gestão de Processos da Gestos.
Para que todas estas ações acontecessem coordenadamente, avançamos no processo de
aprimoramento da gestão dos processos institucionais, ajustando nossas metodologias de
monitoramento e avaliação. Nossos projetos foram auditados externamente, toda parte contábil e
fiscal está em dia e renovamos nosso título de filantropia.
Para tal, realizamos 18 reuniões Gerais, da qual participa toda equipe da Gestos; 08
reuniões com a equipe de assistência; 22 reuniões da coordenação colegiada; 25 reuniões de
projetos; 03 rodas de diálogo para capacitação interna da equipe e 01 Assembleia Geral de
sócios/as.

Solidariedade que renova nossas forças
2016 foi um ano que lembraremos por muitas tantas realizações e muito ativismo. Neste
pequeno relatório é possível mensurar o muito que fizemos – mas não realizamos nada disso
sozinhos/as. Por isso agradecemos a todas as pessoas que colaboraram e às organizações
parceiras que, espontaneamente, nos ajudaram.
Com vocês, fizemos a diferença na vida de muitas pessoas. Muito obrigada.
Recife, Pernambuco – Brasil,
Março de 2017.
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