Ações & Resultados em 2018

NOSSA MISSÃO
"Fortalecer os direitos humanos, sociais,
econômicos, culturais e ambientais,
contribuindo com a superação do HIV e da
AIDS e com a construção de sociedades
democrá cas, equita vas e de paz".
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Ações da Gestos em 2018.
A Gestos – Soroposi vidade, Comunicação

direitos sexuais e reprodu vos e econômicos

e Gênero é uma organização da sociedade

– das pessoas vivendo com HIV/Aids, das

civil reconhecida nacional e internacional-

mulheres, da população LGBT, das pessoas

mente – com cer ﬁcado CEBAS de ﬁlantropia

jovens. Centramos maiores esforços na pro-

e status ECOSOC da ONU – que atua em par-

moção do Sistema Único de Saúde e na pro-

ceria com diversos movimentos sociais em

moção da Agenda 2030 de Desenvolvimento

prol de um mundo mais justo e solidário para

Sustentável no Brasil.

todas as pessoas.
Mas, de bom também

vemos muitas

Este relatório apresenta resultados quan-

novidades. Em 2018 a Gestos celebrou seu

ta vos alcançados entre janeiro e dezembro

25º aniversário, numa grande festa beneﬁ-

de 2018, ano marcado por instabilidades

cente, com parceiros/as de todo o mundo,

polí cas e retrocessos que aprofundaram,

amigos/as, apoiadores/as e pessoas atendi-

ainda mais, as desigualdades sociais, econô-

das pela ins tuição. A Gestos também foi

micas e problemas ambientais no Brasil. Este

homenageada na Câmara de Vereadores do

cenário impactou diretamente a vida do

Recife e na Assembleia Legisla va de Pernam-

nosso público beneﬁciário, cons tuído pelas

buco (Alepe) pelos 25 anos de atuação. As

pessoas mais pobres e marginalizadas.

homenagens foram recebidas com muita
honra por toda equipe, público beneﬁciário e

Para responder a tantos desaﬁos, a Gestos

parceiros.

precisou lidar com muitas demandas nãoplanejadas mas conseguiu se posicionar de

Com este relatório, reforçamos nosso

forma pró-a va, mantendo seus serviços e

papel de controle social e reaﬁrmamos nosso

projetos e intensiﬁcando sua atuação na

compromisso em 'não deixar ninguém para

defesa dos direitos humanos – incluindo dos

trás'. Que venha 2019!

Alessandra Nilo, Ivete Xavier e Josineide Meneses | Coordenação Colegiada da Gestos.
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Agradecemos! E muito.
A Gestos não exis ria sem parcerias e apoiadores/as. A vocês – entre outros– somos profundamente gratos/as por tornarem possível a realização dos nossos obje vos:

MISEREOR, IPPF WHR, MAC AIDS FUND,

ções, Bigode Verde Comida Natural, Bonsu-

OSF, Ford Founda on, União Europeia, Fun-

cesso SambaClube, Mônica Feijó, Lala K, DJ

dação Friedrich Ebert, Fundo POSITHiVO,

Paulo Costa, Banda Encantaria, Chris ane

ONU Mulheres, UNFPA, UNAIDS, Ministério

Falcão, Marília Lacerda, Inês Campelo, Dani

da Saúde (Departamento de IST/AIDS/HV),

Acioli, Rinaldo Silva, Edson Menezes, DMelo,

Governo do Estado de Pernambuco (Geren-

Gegê Pedrosa, Edgard Homem, Jeane Wan-

cia do Programa Estadual de IST/AIDS/HV e

derley dos Santos, Alcione Ferreira, Jaíne

Secretaria da Mulher), DKT/Prudence, Minis-

Cintra, Pedro Muniz, Lacinha Nilo, Douglas

tério Público de Pernambuco, Ministério

Tabosa, Gráﬁca PBF, Gráﬁca Provisual,

Público do Trabalho em Pernambuco, Mart

Gráﬁca Alencar, Félix Eventos, Bloco Hoje a

Pet Comunicação, Universidade de Pernam-

Mangueira Entra, WC Loc, , Anjo Solto, Atelier

buco, Universidade Federal de Pernambuco,

do Cabelo, Só Natural – produtos naturais,

Faculdade Estácio do Recife, Ação Social para

Viver Hotel Fazenda, Dona K, La Dolceta, Bigo-

a Cidadania de Pernambuco, Som da Rural,

de Verde, Salamaleque Cozinha Árabe, Vitali-

Prefeitura de Olinda, Arquicênicas – Arquite-

na, Maria Duarte – Joalheria Artesanal, Oﬁci-

tura e Audiovisual, Lamparina Design, Arma-

na Cabrón, Daise Vaz Cabelereira e os manda-

zéns Coral, Verbo Comunicação, Paradox

tos parlamentares de Edilson Silva, Teresa

Zero, Fundação Joaquim Nabuco, Tom Produ-

Leitão e Ivan Moraes Filho.
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GESTOS EM NÚMEROS
Em 2018 nossa equipe contou com 20
proﬁssionais, 02 prestadores de serviço, 01

A par r delas, contamos para você, um
pouco do que alcançamos em 2018:

consultor e 02 voluntárias responsáveis por
ações de advocacy, de monitoramento das
polí cas públicas e por acolher as pessoas

Serviços Social

que buscaram a nossa ins tuição.
236 pessoas foram atendidas pelo serviço
Nosso trabalho se estruturou a par r de
seis linhas estratégicas:

1. Mobilização da sociedade civil e formação
de lideranças de pessoas vivendo com AIDS,
de pessoas LGBTI+, de mulheres e de jovens;

social da Gestos, destas 120 buscaram a ins tuição pela primeira vez;
25 visitas domiciliares, hospitalares e aos
serviços foram realizadas;
173 orientações foram dadas sobre direitos, com encaminhamentos para a rede socio-

2. Controle social e monitoramento de leis e

assistencial do Recife e Região Metropolitana.

polí cas públicas;
43 pessoas foram encaminhadas para
3. Formação e educação para organizações da

atendimento psicológico e 20 para o atendi-

sociedade civil, estudantes, proﬁssionais e

mento jurídico.

pessoas de comunidades sobre direitos
humanos, direitos sexuais e reprodu vos e
desenvolvimento sustentável;

4. Oferta de serviços (todos gratuitos): psicologia, serviço social, assessoria jurídica para
pessoas vivendo com HIV e suas famílias;

“(depois de estar na Gestos)
A gente consegue ver as coisas
de uma forma diferente. Tive muitos

jovens e adolescentes e para pessoas LGBTI+;

anseios referentes: meditação,

enfermagem;

aceitação, reverberou questões para
a minha família, o trabalho, na vida.

5. Desenvolvimento organizacional e imple-

Tira a venda de algumas coisas

mentação de polí cas ins tucionais;

e faz com que mude a a tude.
Faz com que encare as coisas.”.

6. Comunicação, produção e sistema zação
de conhecimentos;

(Depoimento de uma pessoa Vivendo com HIV
durante avaliação da Gestos)
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Assessoria Jurídica (ASSEJUR)
O serviço de Assessoria Jurídica especializado é oferecido na sede da Gestos. Desde 1995 já acompanhamos mais de 3 mil pessoas e impetramos cerca de 2 mil ações. Fechamos 2018 com 191 processos em andamento.
Em 2018, o Assejur atendeu 182 pessoas

Concluímos 21 destes 46 novos processos,

vivendo com HIV. Destas, 115 foram atendi-

sendo 19 causas judiciais com resultado posi-

mentos presenciais, das quais 49 nos procu-

vo para as pessoas defendidas pela Gestos

raram pela primeira vez.
O Assejur também atuou no Fórum de
92 pessoas receberam assessoria jurídica

Doenças Crônicas de Pernambuco, que ela-

por telefone. Foram 721 atendimentos via

bora uma proposta de projeto de lei sobre

telefone, redes sociais e site da Gestos.

transporte público gratuito para pessoas com
doenças crônicas e incapacitantes.

46 novos processos foram encaminhados
sobre bene cios para transporte público,
auxílio-doença; reclamações trabalhistas,
fornecimento de medicamentos: 44 causas
judiciais, 01 denúncia no Ministério Público
de Pernambuco (MP-PE) e 01 denúncia administra va ao Governo de Pernambuco.

“Quando eu venho
para cá eu me sinto feliz;
o boa tarde que eu recebo
eu já ﬁco feliz”.
(Extraído da avaliação com pessoas atendidas pela Gestos)

Atenção psicológica
2.151 sessões de terapia individual e 100
sessões de terapia em grupo foram realizadas
pela equipe de psicologia da Gestos em 2018;
375 pessoas

veram sessões de terapia

dual; 260 destas vivendo com HIV.

“Eu era mais fechado, travado,
sério. Agora eu me abri, sou mais
feliz, faço piadas. Antes eu vivia
de cara fechada,era pesado.
Hoje eu sou mais leve, feliz”
(Extraído da avaliação com pessoas atendidas pela Gestos)

Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes
Este espaço foi criado em 2015, para atender pessoas entre 13 e 29 anos que buscam a Gestos para
esclarecer dúvidas ou fazer consultas sobre saúde e direitos sexuais e reprodu vos. No Espaço Saúde
elas contam com apoio psicológico e são recebidas por proﬁssional de enfermagem.
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Em 2018, o Espaço Saúde atendeu 3.190

Reprodu vos em Tempos de Zika”, em 03

adolescentes e jovens, dos quais 215 acessa-

Escolas de Referência de Ensino Médio

ram o serviço pela primeira vez, diretamente

(EREM) da Rede Estadual de Pernambuco.

na sede da Gestos.

Foram produzidas 322 redações, das quais 03
foram premiadas. As a vidades de arte e

Realizamos 7.855 procedimentos de aco-

educação de prevenção ao HIV/Aids, da Zika

lhimento e escuta qualiﬁcada, orientações,

e de outras Infecções Sexualmente Transmis-

encaminhamentos, disponibilização de insu-

síveis (IST), foram realizadas pelo Grupo de

mos de prevenção, testagem rápida para HIV

A vismo Jovem e contaram com a par cipa-

e aconselhamento pré e pós-testagem, teste

ção do Som na Rural .

1

rápido para gravidez e contracepção de emergência, atendimentos psicológicos, etc.
89 testes de HIV foram feitos, com hora
marcada e aconselhamento antes e após o

“Me despertou questões sobre viver
com HIV. Você começa a pensar:

exame, dos quais 02 deram resultado posi vo

uma coisa é eu me trabalhar, outra

e veram posterior acompanhamento para

coisa é fazer com que as pessoas lhe

teste conﬁrmatório no centro de Testagem e

aceitem, lhe respeitem como pessoa

Aconselhamento (CTA) e seguimento no Sis-

com HIV. As pessoas levam mais em

tema Único de Saúde (SUS).
O Espaço Saúde também realizou 01 concurso de redações “Direitos Sexuais e Direitos

consideração o es gma do que a
própria pessoa.”
(Jovem atendido pelo Espaço Saúde e Sexualidade da Gestos)

Grupo de Trabalho em A vismo Jovem da Gestos
20 jovens soroposi vos/as par ciparam do

versa, palestras, oﬁcinas, distribuição de insumos

GT A vismo Jovem, com apoio de bolsas-

de prevenção e material informa vo incluindo a

auxílio (13 rapazes e 7 garotas).

disseminação da car lha “Saúde: Aderir ao
Tratamento é a Meta”, produzida pela Gestos2.

O GT foi capacitado em 38 encontros de
formação e posteriormente implementou 27

2.975 jovens foram beneﬁciados por esta

ações de mul plicação de informação sobre IST

mul plicação entre pares realizadas pelo GT

(incluindo zika e HIV), através de rodas de con-

A vismo Jovem.

1. Projeto i nerante cultural que promove apresentações ar s cas ao ar livre, u lizando um veículo do modelo Rural
– com instalação de som e palco.
2. h ps://bit.ly/2I9g80N
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Grupo de Trabalho de A vistas Adultos Vivendo com HIV
Há 12 anos a Gestos investe na formação de lideranças vivendo com HIV. Em 2018:
28 pessoas par ciparam do GT, com

O GT promoveu 24 Tendas da Cidadania,

reuniões semanais. Ao todo foram 24 oﬁcinas

educando pares nos Hospitais Oswaldo Cruz e

e 9 reuniões cidadania, que trata de temas

Correia Picanço

ligados aos direitos das PVHIV/AIDS.

Outras Ações de Prevenção em 2018
Em 2018, a Gestos distribuiu 83.500 insumos de prevenção – 60.500 preserva vos

reprodu vos (as “Tardes das Mulheres”) e
ﬁzemos 206 visitas domiciliares.

masculinos, 13 mil camisinhas femininas e 10
mil sachês de gel lubriﬁcante, doados pelo

30 proﬁssionais de saúde do Estado de PE

Ministério da Saúde (via Secretaria Estadual

foram sensibilizados para promoverem o

de Saúde de PE) e pela DKT.

preserva vo feminino maneira qualiﬁcada o
insumo em suas a vidades co dianas.

Formamos 15 a vistas LGBTI+ como
mul plicadores de informações para gays e

180 mulheres das comunidades de Brasília

outros Homens que Fazem Sexo com Homens

Teimosa e Ilha de Deus foram alcançadas tam-

(HSH) sobre prevenção do HIV, da síﬁlis, das

bém nas ações de prevenção, via cursos de

hepa tes virais e outras ISTs. Em 2019 irão

Formação Sociopolí ca, Artesanato e Produ-

atuar em cole vos de organizações LGBT,

ção e Beneﬁciamento de Alimentos promovi-

Conselhos LGBT e de Saúde, gestores/as e

dos pela Gestos, através do projeto “Rede de

técnicos/as de espaços governamentais.

Agentes de Polí cas Públicas para as Mulheres Rurais”, do Programa Chapéu de Palha da

Promovemos a camisinha feminina em 02

Pesca, do Governo de Pernambuco. 37 crian-

comunidades do Recife (Coque e Alto José do

ças ﬁzeram oﬁcinas de recreação, enquanto as

Pinho). Para tal realizamos 07 encontros com

mães par cipavam das a vidades de forma-

100 mulheres sobre saúde e direitos sexuais e

ção.
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Por Vidas Livre de Es gma e Discriminação:
A Gestos é parceira da UNAIDS na aplica-

Em parceria com o Ministério Público do

ção do “Índice de Es gma de Pessoas Vivendo

Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) a Gestos

com HIV no Grasil (S gma Index3) no Brasil.

iniciou o Projeto Diversidade na Cozinha –

Em 2018, 56 pessoas vivendo com HIV e Aids

inicia va que vai capacitar em 2019 a primei-

(de Recife, Brasília, Manaus, Porto Alegre,

ra turma 25 pessoas LGBT (16 trans) na fun-

Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro) foram

ção de auxiliar de cozinha. Os projetos rece-

selecionadas para par cipar das 07 forma-

beram recursos de multas aplicadas pelo

ções de entrevistadores da pesquisa. Os trei-

MPT a empresas que descumpriram as leis

namentos ocorrerão em 2019.

trabalhistas – (dezembro)

GESTOS falando para o Mundo
Em 2018 vemos 02 jornalistas cuidando da nossa comunicação. nossa presença nas redes sociais
alcançou mais de 50 mil pessoas.
12 bole ns “A tudes e Ações” foram
enviados para 829 o nosso mailing;

denunciar o lobby do setor privado sobre as
decisões governamentais de saúde;

Nosso site teve 16.398 usuários únicos,
com 31.485 pageviews (89,8%) de novos

532 seguidores no Twi er7, 1.277 na conta
do Instagram (@gestospe);

visitantes);
O canal ins tucional no Youtube, Gestos
4

3.203 seguidores no Facebook , 2.245 na
página da nossa campanha sobre taxação das

Comunica8, tem 97 vídeos e alcançou 19.200
impressões e 1.600 visualizações;

5

transações ﬁnanceiras (TTF Brasil ) e 761
seguidores/as da campanha #saúdenãoécomércio6 – que busca fortalecer o SUS e

60 releases foram produzidos durante o
ano sobre ações ins tucionais;

3. Iniciado em 2005, o S gma Index é uma inicia va conjunta da Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV/Aids (GNP+); da Comunidade
internacional de Mulheres Vivendo com HIV/Aids (ICW); da Federação Internacional de Planejamento Familiar (IPPF); Projeto no Brasil
realizado pela UNAIDS.
4. h ps://www.facebook.com/gestospe
5. h p://www. brasil.org
6. h ps://www.facebook.com/saudenaoecomercio
7. h ps://twi er.com/gestospe
8. h p://bit.ly/2lqzVdG
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190 reportagens/matérias/citações foram

Produzimos 07 publicações impressas no

realizadas sobre a Gestos na mídia local, naci-

ano. Foram 03 folders (sobre direitos LGBTTI,

onal e internacional (135 em meios impres-

sobre direitos das pessoas vivendo com HIV e

sos e internet e 55 em rádio e TV).

sobre prevenção ao HIV voltado para público
jovem); 03 Car lhas (sobre Adesão ao Trata-

Lançamos 01 campanha para divulgar o

mento10 e sobre prevenção ao vírus da Zika11 e

Espaço Saúde e Sexualidade, com circulação

reeditamos uma para pessoas LGBTTI) e 01

de cartazes em 1.320 ônibus da Região

Relatório Luz da Sociedade Civil sobre a

Metropolitana do Recife e alcance es mado

implementação dos Obje vos do Desenvolvi-

em 1 milhão de passageiros9.

mento Sustentável (ODS) no Brasil .

12

Incidência e Mobilização via Redes e espaços de controle social
Em 2018, a Gestos atuou em 14 ar cula-

– Conselho La no Americano e Caribenho

ções, entre redes locais, nacionais e internaci-

de ONG/AIDS e membro dos Grupos Maio-

onais – Associação Brasileira de ONGs –

res de Mulheres e de ONG na ONU e do

ABONG; Fórum LGBT de PE; Frente pela

ECOSOC Fórum sobre Financiamento para o

Diversidade em Pernambuco; Ar culação

Desenvolvimento. Na CEPAL atuou no Comi-

AIDS PE; Grupo de Trabalho sobre Proprie-

tê Transitório da Sociedade Civil para o

dade Intelectual da REBRIP, Parceria Brasile-

Fórum Sobre Desenvolvimento Sustentável.

ira contra a Tuberculose - STOP TB Brasil; é

A Gestos teve assento em 04 espaços for-

co-facilitadora do Grupo de Trabalho da Soci-

mais de controle social – no Conselho de

edade Civil para a Agenda 2030 e representa

Saúde de Pernambuco, Conselho Municipal

o GT na Câmara Temá ca Parcerias e Meios

de Saúde do Recife e Conselho Estadual dos

de Implementação (CTPMI), cons tuída pela

Direitos da Pessoa LGBTI e no Conselho Dire-

Comissão Nacional dos Obje vos de Desen-

tor do Programa Conjunto da ONU sobre

volvimento Sustentável (CNODS), represen-

HIV/AIDS - UNAIDS onde representa as

tando o GT SC Agenda 2030.

ONGs da América La na e Caribe na sua

A Gestos é diretora regional da LACCASO

13

Delegação de ONGs.14

9. Em parceria com o Grande Recife Transporte Metropolitano
10. https://bit.ly/2I9g80N
11. https://bit.ly/2OVYXjR
12. https://bit.ly/2D6oUbF
13. www.laccaso.net
14. https://www.unaidspcbngo.org
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Presença em 24 Seminários
e debates públicos nacionais e internacionais
Par cipou como convidada do lançamen-

Par cipou da 22ª Conferência Internacio-

to da Comissão de Direitos Humanos do Tri-

nal de Aids, em Amsterdã, incluindo apresen-

bunal de Jus ça de Pernambuco (TJ-PE) –

tação no evento “Our Bodies, Our Fight: unin-

(fevereiro)

do os movimentos de HIV/Aids e aborto segu-

Par cipou da delegação brasileira para a

ro” – (Julho)

62ª reunião da “Comissão da ONU Sobre a

Par cipou da delegação brasileira para o

Situação das Mulheres”, organizada pela

IV Fórum Polí co de Alto Nível da ONU sobre

ONU Mulheres. Nova York – (março)

a Agenda 2030 (julho). Falou na mesa em dois
eventos: Inclusão Financeira para o Desenvol-

Par cipou da quarta reunião da coalizão

vimento Sustentável (NGO Fórum for Sustai-

Partners for Review (GIZ) em Tibilisi, Georgia

nable Development); e Polí cas de Austerida-

(março).

de de Barreiras para os ODS (CESR – Center

Foi painelista no lançamento de ações de

for Economic and Social Rights). – (Julho)

comunicação da Parceria Brasileira Contra a

Par cipou do Seminário Nacional "Avan-

Tuberculose (Stop TB Brasil), na semana de

ços e Desaﬁos" na resposta ao HCV no Brasil

luta contra a tuberculose – (março)

Rumo a 2030 - São Paulo/SP – (julho)

Delegada brasileira no II Fórum Regional
de Países da América La na e do Caribe para o

Seminário Nacional de Ações de Advocacy
voltada para LGBT - Brasília/DF - (agosto)

Desenvolvimento Sustentável (Cepal), em
San ago, no Chile – (abril)

Par cipou do 54º Congresso da Sociedade
Brasileira de Medicina Tropical, no Centro de

Par cipou da delegação brasileira para o

Convenções, em Olinda, com o tema “Doen-

III Fórum de Financiamento para o Desenvol-

ças Transmissíveis: predição e desaﬁos para o

vimento, UN-Ecosoc (abril).

enfrentamento de novas e velhas epidemias”

Par cipou da Avaliação e Planejamento
da Parceria Brasileira Contra Tuberculose STIP TB Brasil - Brasília/DF - (maio)
Par cipou da 42ª Reunião do Conselho
Diretor da UNAIDS em Genebra – (junho)

- (setembro)
Par cipou do VII Workshop Nacional da
Rede de Tuberculose - Olinda/PE - (setembro)
Par cipou da Ação Global pela Agenda
2030, no dia 25 de setembro (setembro)

Par cipou da 19ª Assembléia da Ar cula-

Par cipou da Reunião de Alto Nível das

ção Nacional de Luta contra Aids (ANAIDS) -

Nações Unidas sobre TB, em Nova York, junta-

São Luis/MA - (junho)

mente com a Parceria Brasileira contra a
09
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Tuberculose/Stop TB Brasil – (setembro)
Par cipou da reunião e oﬁcina da Câmara

Parceria Brasileira Contra Tuberculose - STOP
TB - Rio de Janeiro/RJ - (novembro)

Temá ca Parcerias e Meios de Implementa-

Par cipou da CTPMI (segunda e terceira

ção (CTPMI) da Comissão Nacional para os

reunião presencial). Deﬁnição de agenda de

ODS (CNODS). Primeira par cipação presen-

trabalho (novembro e dezembro). Protago-

cial (outubro), após duas par cipações online

nista na construção do Relatório sobre Meios

em setembro e outubro.

de Implementação da CTPMI, apresentado à

Apoiou a 6ª edição do Fes val de Cinema
da Diversidade Sexual e de Gênero (6º Recifest), no Recife/PE – (novembro)
Par cipou da 5ª reunião do ODS Partners
for Review, em Berlim (novembro)
Par cipou da Reunião da Coordenação da

CNODS em dezembro.
Par cipou da 43ª Reunião do Conselho
Diretor da UNAIDS em Genebra – (Dezembro)
Par cipou da entrega do 1º Prêmio ODS
Brasil em Brasília – (Dezembro)

A Gestos organizou 20 eventos, reuniões em 2018
Organizou em Parceria com a AMOTRAN

Ar culou, junto com 22 en dades o Dia

evento sobre o Dia da Visibilidade Trans na

Internacional de Luta Contra a LGBTFobia,

Semana Nordes na da Visbilidade Trans

Tema: “LGBTFobia dói, machuca e mata!”, no

2018 Recife/PE - (Janeiro)

Recife (PE) – (maio)

Organizou sessão sobre os Obje vos do

Organizou 02 Salas de Situação sobre o

Desenvolvimento Sustentável, em parceria

Zika Vírus, no Recife, com en dades de saú-

com o GT SC A2030, no Fórum Social Mundial

de, do governo, da sociedade civil e da ONU,

2018, em Salvador (Bahia) – (março)

no Recife (PE) – (maio e setembro)

Organizou a 5ª Roda de Diálogo da TTF

Organizou Seminário para apresentação

Brasil - “Financiamento Integral, Saúde de

dos resultados do Levantamento realizado na

Qualidade no Brasil – um sonho possível?”,

16ª Parada da Diversidade de PE, no Reci-

em São Paulo (SP) – (março)

fe/PE - (junho)

Organizou, como representante da

Organizou 01 festa comemora va e

ABONG, a Oﬁcina sobre o Marco Regulatório

beneﬁcente, realizada no Clube Atlân co

das Organizações da Sociedade Civil e Promo-

para marcar seus 25 anos, em Olinda (PE) –

ção da Saúde, no Recife (PE) – (abril)

(maio)
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Realizou 02 debates na sede da Gestos
sobre o ODS 16 em Pernambuco, em parceria
com a ABONG em Recife (PE) – (abril e junho)
Realizou com o GT SC A2030 e parceiros, o
lançamento do Relatório Luz da Sociedade
Civil sobre os Obje vos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 2018, em Brasília (Julho)
Realizou 01 Debate sobre os Obje vos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS) com os
candidatos/as ao Poder Legisla vo em Pernambuco na sede da Gestos – (setembro)
Organizou Seminário sobre Prevenção
Combinada do HIV para Proﬁssionais de
Saúde de Caruaru/PE – (setembro)
Par cipou da organização da 17ª Parada
da Diversidade de Pernambuco - Recife/PE –
(setembro)

Re a l i zo u a 1 0 ª Ed i çã o d o Fó r u m
UNGASS/Aids Brasil, em Recife (novembro)
Foi coorganizadora, representando a
ABONG, no Seminário Nordes no de Análise
de Conjuntura em Recife – (novembro)
Organizou Oﬁcina para Conselheiros/as
de Saúde sobre Prevenção Combinada do
HIV - Recife/PE - (novembro)
Organizou a vidades de rua no Dia Mundial de Luta contra a Aids denunciando a precariedade dos serviços de saúde em Pernambuco – (dezembro)
Organizou Oﬁcina para Equipamentos
LGBT sobre Prevenção Combinada do HIV Recife/PE - (dezembro)
Co-organizou o I Seminário sobre Financiamento para o Desenvolvimento da CTPMI,

Planejamento Estratégico de Comunica-

no Auditório Darcy Ribeiro da Escola de Rela-

ção do GT Agenda 2030 - Projeto UE - São

ções Internacionais da UNB, dia 13 de

Paulo/SP - (outubro)

dezembro de 2018.

Gestão de Processos da Gestos
A Gestos implementou a contento suas polí cas de monitoramento e avaliação. Do ponto de vista
contábil e ﬁscal, todas as ações estão auditadas externamente e em dia. Ao todo, vemos:
65 reuniões de equipes, sendo:

13 reuniões de projetos
10 reuniões de monitoramento das a vi-

10 reuniões gerais, da qual par cipa toda
equipe da Gestos
02 reuniões de ar culação polí ca
05 reuniões com a equipe de assistência
11 reuniões da coordenação colegiada

dades da equipe
12 reuniões da equipe de administração.
02 reuniões de avaliação com todos os
grupos atendidos pela Gestos
01 Assembleia com Sócios e Sócias
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Solidariedade e Segurança Alimentar
A Gestos con nuou buscando apoio na

“Segurança Alimentar e Adesão ao

sociedade para arrecadação de alimentos.

Tratamento do HIV/AIDS”, do Tribunal

Tem crescido, nos úl mos três anos a busca

Solidário – do Tribunal de Jus ça de

por comida e a segurança alimentar é

Pernambuco – forneceu 300 cestas básicas

fundamental para as pessoas com agravos de

em seis meses, atendendo 50 famílias de

saúde. Além das doações recebidas por

pessoas beneﬁciadas pela Gestos em

pessoas

situação social mais precária.

sicas, a con nuidade do projeto

Renovando forças para continuar nossa missão
A expecta va é que em 2019 os desaﬁos

par cipando na sociedade dos debates e das

sejam ainda maiores, por isso não podemos

ações para garan r uma sociedade mais justa

deixar de agradecer a todas as pessoas que

e menos desigual. Juntos e juntas podemos

de alguma forma colaboraram com as ações

fazer a diferença na construção de um mundo

da Gestos e também estão nas ruas e

melhor.

Recife, Pernambuco – Brasil, Dezembro de 2018
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