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A Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero é uma
organização privada, com nalidade pública, criada no Recife em
1993, que tem certi cado CEBAS de lantropia e status ECOSOC
da ONU e que atua em parceria com diversos movimentos sociais
para construção de um mundo mais justo, democrático e
solidário para todas as pessoas.
Este relatório reúne os resultados quantitativos das atividades da
organização em 2020, nos âmbitos local, nacional e internacional
que incluem a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e,
especialmente, dos direitos das pessoas vivendo com HIV e Aids,
das populações LGBTI+, das mulheres e das juventudes, e da
implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), da Agenda 2030.

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
democráticas, equitativas e de paz
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Carta da
Coordenacão
Colegiada
Por Sociedades
Democráticas,
Equitativas e de Paz

Se o ano de 2019 já havia sido desa ador para o Brasil, 2020 nos
trouxe situações nunca antes experimentadas, com a pandemia
do novo coronavírus, que impôs limites para todas as pessoas do
planeta, especialmente para as que vivem em situação de vulnerabilidade social – incluindo as pessoas vivendo com HIV e Aids e
demais populações que atendemos.
A propagação do COVID-19 teve impacto no acesso a direitos,
aumentou violências e fez crescer ainda mais as desigualdades
que marcam a América Latina, afetando, particularmente, o acesso à saúde em todo o mundo. No caso do Brasil, já considerado o
país com a pior resposta à pandemia, o contexto não foi ainda
mais trágico porque contamos com o Sistema Único de Saúde
(SUS), ainda que este encontre-se fragilizado e propositadamente des nanciado.
Apesar de comprovarmos mais uma vez a importância da nossa
saúde pública, o ano foi muito difícil, especialmente pela di culdade em superar a criminosa narrativa anticiência e antivacinas
do Governo Federal que, segundo mostram os dados, implementou uma estratégia institucional para propagação do vírus¹, num
ambiente político em que moralidade, ética e decoro, valores da
República brasileira, fazem falta em muitos poderes e instituições
nacionais.
A Gestos foi uma das primeiras entidades da sociedade civil a se
reorganizar para reorganizar suas atividades para o formato virtual. Entramos em home-oﬃce no dia 13 de março de 2020 e
assim permanecemos todo o ano, nos mobilizando para dar
suporte extra ao publico bene ciado, que além das situações de
vulnerabilidade que já vivia, frente ao desamparo social e à diminuição das atividades econômicas decorrentes da pandemia,
passou a sofrer aguda insegurança alimentar. Isso nos exigiu criar
estratégias para captar alimentos, materiais de higiene e intensicar a atenção psicossocial e jurídica disponibilizadas a estas
pessoas.

1. https://www.conectas.org/wp/wpcontent/uploads/2021/01/Boletim
_Direitos-na-Pandemia_ed_10.pdf

O ano foi complexo, mas conseguimos superar os desa os contando com parcerias antigas e novas e com uma equipe compro-
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metida, que não apenas garantiu a oferta dos nossos serviços
psicossocial, de atenção à saúde e apoio jurídico a um público
maior, como também se desdobrou para dar conta de uma agenda de advocacy muito mais intensa, nos âmbitos local, nacional e
internacional – inclusive sem medir esforços para enfrentar os
retrocessos nas políticas brasileiras, como mostra o Relatório Luz
2020 sobre a Implementação dos ODS no Brasil, coeditado pela
Gestos.
Esta edição do Gestos em Números é dedicada às famílias que
perderam seus entes queridos/as este ano em decorrência da
Covid-19 e cuja dor exige que em 2021 foquemos no que importa: aprender com as lições de 2020 para atuar ainda melhor na
defesa de direitos. Rea rmamos nosso compromisso em contribuir para resgatar o Brasil do caos no qual se encontra e em estabelecer parcerias que visem mudar o rumo atual do país em direção às zonas abissais do obscurantismo.
Os resultados que a seguir apresentamos não são logros da equipe da Gestos, mas de todos e todas que acreditam no nosso trabalho e seguem nos apoiando. A vocês desejamos saúde, resiliência e deixamos o nosso 'muito obrigada'.

Alessandra Nilo, Ivete Xavier, Josineide de Meneses
Coordenação Colegiada da Gestos.
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Obrigada
pelo apoio!

A Gestos atua a partir de seis linhas estratégicas: 1. Mobilização da sociedade civil e formação de lideranças de pessoas
vivendo com AIDS, LGBTI+, mulheres e jovens; 2. Controle
social e monitoramento de leis e políticas públicas; 3. Formação e educação de organizações sociais, estudantes,
pro ssionais e comunidades; 4. Oferta de serviços gratuitos
de psicologia, serviço social, assessoria jurídica para pessoas
vivendo com HIV e Aids; e psicologia e enfermagem para
jovens e adolescentes, independente de sorologia; 5.
Desenvolvimento organizacional; 6. Comunicação, Produção e Sistematização de conhecimentos.
Os resultados alcançados em 2020 só foram possíveis graças
ao apoio e às parcerias com diversas pessoas, entidades
governamentais, da cooperação internacional e da sociedade civil organizada. A vocês, agradecemos.
Misereor, União Europeia, IPPF/WHR, AHF, UNAIDS, UNICEF,
MAC AIDS FUND, Unesco, Action For Sustainable Developement, Fundo POSITHiVO, DKT/Prudence, Ministério da
Saúde do Brasil, Tribunal Solidário de Pernambuco, Governo
de Pernambuco/Secretaria de Políticas para Mulheres, Universidade Federal de Pernambuco, Paradox Zero, Grupo
Mulheres do Bem, Elã Cafés Especiais, Coquetel Molotov,
Conexão Sapatão, Instituto JCPM, Indústria ASA, LaLica
Doces e os artistas plásticos Lucas Miranda e Zé Paulo Silva.
Também foram essenciais para os resultados alcançados
nossos sócios e sócias, o Conselho Diretor e nossa equipe,
comprometida e solidária, composta por competentes 22
pro ssionais, 03 colaboradores/as e 01 estagiária. Muito
obrigada por estarem conosco nesse ano tão desa ador
porque, com vocês, a Gestos em 2020 apoiou diretamente a
1.125 pessoas que precisaram de nós.
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O Serviço Social atendeu 203 pessoas (93 homens, 89 mulheres e 21 pessoas trans), das
quais 73% estavam sem renda ou ganhavam menos que 1 salário mínimo (dependentes de programas sociais, como o Bolsa Família, o Auxílio Emergencial ou de ajuda de familiares). Outros 21% viviam
com a renda de 1 salário mínimo (proveniente de bene cio assistencial LOAS e outras fontes de renda).
Apenas 6% recebiam até 2 salários mínimos por mês. 137 pessoas acessaram o Auxílio Emergencial de
R$ 600 repassados pelo Governo Federal. Realizamos 1 visita hospitalar e 145 orientações sobre direitos (previdenciários; assistenciais; auxílio emergencial; benefícios sociais, incluindo auxílio emergencial, doação de alimentos, entre outros).
A Assessoria Jurídica da Gestos já bene ciou cerca de 3 mil pessoas e impetrou mais de 2 mil
ações. Em 2020, acompanhou 256 processos e realizou 741 atendimentos, dos quais 110 a pessoas
que procuraram a instituição pela primeira vez. Foram encaminhadas 12 ações: à Justiça Estadual, ao
Juizado Especial Federal e à Justiça do Trabalho e realizados 10 requerimentos (incluindo INSS, BPC,
Passe Livre, Reclamação Trabalhista, Medicamentos, Aposentadorias, Auxílios-doença).

Saúde mental
para adolescentes,
jovens e pessoas
adultas

Em 2020, um total de 243 pessoas (76% vivendo com HIV/AIDS)
acessaram terapia gratuita na Gestos, via 2.371 sessões individuais. Foram realizadas 139 sessões em grupo, que bene ciaram
52 pessoas (entre jovens, mulheres, homens e pessoas trans).
O Espaço Saúde e Sexualidade para Jovens e Adolescentes –
que orienta pessoas entre 13 e 29 anos sobre saúde, direitos sexuais e direitos reprodutivos, prevenção e cuidado do HIV/AIDS –
atendeu 154 pessoas (116 presencialmente, na sede da Gestos, e
38 online) e a enfermagem realizou 111 testes rápidos para HIV.
Ao todo, 99 pessoas foram encaminhadas para o nosso serviço
psicológico e 83 para outros serviços de saúde, como o Centro de
Atenção Psicossocial, CAPs, e o Serviço de Acompanhamento
Especializado em HIV e AIDS, SAE.
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Formação de Ativistas Jovens e Adultos/as
Participaram do GT Ativismo Jovem² 12 pessoas, em 46

Insumos de Prevenção

encontros de formação³ (a maioria online) e realizaram ações
multiplicação de informações via as redes sociais da Gestos,
produzindo 24 cards, 15 vídeos e 8 lives.

Mesmo sem atividades
presenciais, através de diferentes estratégias, entregamos em 2020 13.029 insu-

Já o grupo de 18 jovens entre 18 e 29 anos do projeto Viva

mos de prevenção. Foram

Melhor Sabendo Jovem realizou 48 encontros online e atuou

6.166 preservativos exter-

para fortalecer a Rede Estadual de Adolescentes e Jovens

nos (masculinos), 6 internos

Vivendo e Convivendo com HIV e Aids – Pernambuco

(femininos) e 822 sachês de

(REAJVCHA+ PE), que realizou 13 reuniões virtuais em 2020.

gel lubri cante – disponibilizados pela Secretaria Esta-

O GT Ativismo Adulto, composto por 12 pessoas, participou de

dual de Saúde de Pernam-

32 encontros online, sobre a COVID-19, direitos humanos e sobre

buco e pela DKT (Prudence),

o Sistema Único de Saúde, o SUS. Além de participar de diversas
ações promovidas pela Gestos, o GT atuou intensamente para
que a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco retomasse os

que nos possibilitou doar
6.019 lenços umedecidos e
24 coletores menstruais.

serviços para a HIV suspensos durante a pandemia da COVID-19.

A Gestos atua por
uma sociedade
livre de estigma e
discriminação

Em 2020, em parceria com o UNAIDS e com a PUC-RS, a Gestos
realizou 7 seminários para divulgar a pesquisa concluída em
2019 sobre o Índice de Estigma em Relação às Pessoas Vivendo com HIV e Aids (Stigma Index)4. Os eventos online aconteceram com foco nas cidades de Manaus (AM), São Paulo (SP), Recife
(PE), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA) e Porto Alegre
(RS). A pesquisa mostra que 64% das pessoas entrevistadas já
sofreram discriminação ou preconceito relacionado ao HIV/Aids.
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A Agenda 2030

A Gestos atua intensamente para promover e monitorar a imple-

e a Gestos

mentação da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. No
Brasil cofacilitamos o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil
sobre a Agenda 2030 (que reúne mais de 50 organizações e
redes de todo o país)5, com o qual realizamos 82 reuniões, cofacilitando 21 encontros do GT; 8 da Frente Parlamentar dos ODS;
realizando 1 Debate Público sobre a Agenda 2030 no Nordeste; 4
O cinas de Gestão Organizacional Sustentável e apoiando 9
projetos executados pelo GT.
Além disso, produzimos 3 campanhas sobre a Agenda 2030:
Acaba Teto de Gastos (EC95); os ODS e a Covid-19; Mudar o Jogo
(Eleições 2030 e ODS) e coeditamos junto com a Artigo 19 o IV
Relatório Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030 6, que este ano
contou com a com contribuição de 105 pesquisadores(as) e peritos/as, que analisaram 145 das 169 metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
A Comunicação da Gestos alcançou mais de 500 mil pessoas
em 2020 e fechou o ano com um mailing de 1.542 assinantes.
Produziu 40 releases, 9 boletins “Atitudes e Ações”. Alcançamos
cerca de 1,5 milhão de contas no Facebook, Instagram e Twitter
(@gestospe). Nosso site teve 54 novas publicações e 55.577 visitantes (crescimento de 255% em relação a 2019) e 76.404 pageviews (aumento de 143%). Em dezembro tínhamos 9.780 seguidores/as no Facebook 7, 2.108 na página da campanha TTF Brasil8
e 1.041 na campanha #saúdenãoécomércio9; 941 no Twitter,
3.435 no Instagram. O canal do Youtube, Gestos Comunica10,
conta com 104 vídeos e teve 34.600 impressões e 2.578 visualizações. Para informar as pessoas usuárias da instituição sobre
direitos sociais e prevenção à COVID-19, realizamos 8 edições do
Informativo Novo Coronavírus (distribuído via WhatsApp).
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Tivemos 138 reportagens/matérias/citações sobre a Gestos em
mídias local, nacional e internacional; 116 matérias em meios
impressos/internet, 21 matérias em Rádio/TV e 1 entrevista internacional e realizamos 02 campanhas, uma sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos no contexto da pandemia do novo coronavírus, com alcance de 574,7 mil contas no Facebook e no Instagram.
A segunda, foi uma campanha de nanciamento coletivo para
garantir apoio às pessoas vivendo com HIV e Aids que, criada
para atender inicialmente 120 famílias, arrecadou R$

89.102,98. Somado ao apoio da AHF, de R$ 115.574,00, do
Tribunal Solidário (Fundo de funcionários/as do Tribunal de
Contas de Pernambuco), de R$ 12 mil e de doações de
outras parcerias, pudemos apoiar diretamente 202 pessoas
vivendo com HIV/AIDS e suas famílias.
Além disso, também recebemos e doamos 3 mil quilos de
alimentos não perecíveis, 1.260 unidades de material de
higiene e limpeza; 560 máscaras e centenas de litros de álcool em gel.
Em 2020, divulgamos nossa campanha em defesa do Aborto
Legal (lançada em 2019) e apoiamos outras 02 campanhas: uma
sobre Cuidados de Saúde Durante a Pandemia da COVID-19 e
Vacina para Todas e Todos (esta última do Conselho Nacional de
Saúde (CNS), Abong, Fórum de ONG-Aids/RS, FOAESP e pela AHF
Brasil).
Com o esforço da equipe de mobilização de recursos, nalizamos
2020 com 103 doadores/as únicos/as e 101 doadores/as
mensais.
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Publicações editadas pela Gestos

1
IV Relatório Luz da
Sociedade Civil sobre os
Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS)11

2
Folder sobre Prevenção
Combinada para HIV/Aids
para populações-chave12

3
Folder sobre
Teste e do Auto
teste para HIV
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Incidência e
Mobilização via
Redes e espaços
de controle social

A Gestos atuou em 12 articulações, nacionais:
Articulação Aids PE;
Associação Brasileira de ONGs (Abong);
Coalizão Direitos Valem Mais.
Coletivo RPU (Revisão Periódica Universal)
Frente Parlamentar Mista pelos ODS;
Frente pela Diversidade de PE
Fórum LGBT de Pernambuco;
Fórum UNGASS Brasil
Fórum de Usuários do Conselho Nacional de Saúde;
Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da REBRIP;
Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030;
Parceria Brasileira de Luta Contra TB (STOP TB Brasil);
Em 05 articulações de América Latina
LACCASO – Conselho Latino Americano e Caribenho de ONG/AIDS;
Mesa de Vinculação da Sociedade Civil /CEPAL- ONU (02 subgrupos)
Coalizão Mulheres Não Esperam Mais.
Forum Ungas LAC
RedLa+/ALEP;
Em 5 espaços de controle Social em Pernambuco
Conselho Estadual de Saúde de Pernambuco,
Conselho Municipal de Saúde do Recife,
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa LGBTI,
Comissão Estadual dos ODS/PE.
Comitê Pernambucano de Enfrentamento à Tuberculose.
06 Representações Globais
Grupo Maior de ONG/ONU;
Grupo Maior de Mulheres/ONU;
Fórum Financing for Development/ONU;
C20 (G20);
Partners for Review (Governo da Alemanha)
Action for Sustainable Development
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GESTOS falando com o Mundo.
A Agenda internacional da Gestos foi intensa, especialmente no seguimento da ONU. Regionalmente,
destacamos a atuação no Fórum dos Países da América Latina Sobre Desenvolvimento Sustentável da
Cepal, onde cofacilitamos na Mesa de Vinculação da Sociedade Civil, o grupo de mulheres (junto com
FEIM/Argentina) e facilitamos o grupo de HIV.
Em âmbito global, acompanhamos o Fórum de Financiamento para o Desenvolvimento Sustentável,
participamos de debates do Fórum Político de Alto Nível da ONU e todas as agendas relacionadas ao
HIV, em seguimento com o UNAIDS, inclusive cofacilitando, junto com a Comunidade Internacional de
Mulheres Vivendo com HIV (ICW+, da sigla em inglês), 04 reuniões temáticas com mais de 98
organizações de mulheres, de 46 países em todo o mundo.
Além disso tivemos atuação contínua no seguimento do G20, através do grupo da sociedade civil
intitulado C20; e atuamos na elaboração e no lançamento de 01 relatório para a Revisão Periódica
Universal do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Em 2020 a Gestos participou de 23 eventos
internacionais, nos quais realizou um total de 20 falas públicas em defesa dos direitos.

JANEIRO

Posse do Conselho Estadual LGBT de Pernambuco

Webinario - Cuatro claves para ampliar nuestra voz digital
Reunião da RAC – Rede de Advocacy Colaborativo (Alessandra)

FEVEREIRO

Evento do Observatório Feminista do Nordeste:
“Mulheres na Ciência: construindo alternativas para superar
as desigualdades raciais e de gênero”. Participação na mesa
“Machismo no cotidiano”: desa os e estratégias de
enfrentamento através do ODS 5
Marcha virtual da Frente Parlamentar Indígena em nome da
Gestos e do GT A2030 (fala pública)
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Caminhada das Mulheres no Recife (8 de março)
MARÇO

ABRIL

Eleição do Conselho Municipal de Saúde (CMS)

GT GBT - O cina sobre PC HIV com participantes
da ONG NATRAPE (Projeto SES/PE)

[A2020/IDS] Debate público Justiça Socioambiental e
Saneamento no Rio de Janeiro
MAIO
Palestra no Seminário "COOPERAÇÃO INTERNACIONAL NO
CONTEXTO DA PANDEMIA"

Webinar ONUSIDA
Forum Latino Virtual de HIV 2020
[A2030/REBRAPD] 29/06 a 03/07 - Plataforma Beijing+25 Brasil
I Congresso Brasileiro Virtual de Diversidade Sexual e de
Gênero
JUNHO

Sessão UNAIDS - COVID-19 and nancing of the AIDS response
Seminários sobre a Agenda 2030 para entidades que atuam
com HIV/Aids. Temas: AIDS, COVID-19 e Desenvolvimento
Sustentável; AIDS, COVID-19 e Oportunidades para a igualdade
de gênero; AIDS, COVID-19 e Desigualdades (JUNHO)
Seminário O Tribunal do Futuro, do TCE-MG: “TC do Futuro e a
Agenda 2030”
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HIV2020 Online: Community Reclaiming the Global Response
Tele Atualização dados de Aids – UNAIDS
Seminário Rede ODS - Qual o papel do parlamento na
implementação dos ODS
Tele Reunião Comitê Municipal de investigação de TV HIV,
Si lis e Hepatites Virais
JULHO
Tele MV SC/CEPAL
Lançamento do Relatório Luz da Sociedade Civil
para a Agenda 2030
Seminário HIV e Aids em tempos de Covid-19
Seminário Internacional sobre Hepatite C – Estratégias em
contexto de pandemia para eliminação em 2030

Tele Reunião Grupo de HIV da Mesa de Vinculação da
Sociedade Civil (CEPAL)
Lanzamiento Plataforma COVID19-VIH
[A2030/VM] Debate Público Virtual Relatório Luz 2020:
Desa os para a Região Norte
[A2030/Gestos] II Diálogo Público sobre a Agenda 2030 no
Nordeste: Os desa os socioeconômicos à luz dos ODS
AGOSTO
Foro ICW+ sobre ARVs em LAC- Webinário Desigualdade, fome,
pobreza e a Emenda Constitucional 95
Evento Coletivo Mangueiras (Seminário sobre a Agenda 2030,
com a participação de Juliana Cesar como palestrante)
Reunião Virtual Mesa de Vinculación – CEPAL
O cina “Acolhimento da População Trans e Travesti no espaço
escolar” - Secretaria Estadual de Educação de PE
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[A2030] Debate Região Sul – A19
“We the Peoples” – reimagining global governance on the eve
of the UN's 75th anniversary
Apres Resultado Pesquisa sobre Covid-19 e TB (Mundial)
SETEMBRO

“Organizações da Sociedade Civil na Luta pela Legalização do
Aborto” (Abong)
Seminario Latinoamericano sobre la Agenda 2030 (PNUD e
Pampa 2030)
Webinário da Frente dos ODS - 5 anos da Agenda 2030
e os ODS 3 e 4
Evento C20
Apres. Nacional do Levantamento de Aids e TB
[GTA2030] Lançamento campanha Mudar o Jogo GT A2030
#Eleicoes2020
Reunião do Grupo Maior de Mulheres da ONU
Seminário OPSYS
Diálogo EU – Brasil de parlamentares e sociedade civil para
uma agenda bilateral de sustentabilidade

OUTUBRO

CEPAL: Los efectos del COVID-19: desafíos para la salud sexual y
reproductiva
Evento As eleições 2020 e os ODS
Evento 75 anos da ONU
“ESCUCHATORIO" REGIONAL - Vulneraciones a la salud y los
derechos sexuales y reproductivos en tiempos de pandemia
Women's Major Group - Meeting on VNR
Conversación en La Fogata - Respuestas Lideradas por Mujeres
en el Contexto de La Respuesta al VIH
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Seminários Virtuais Índice de Estigma em relação as PVHA –
Manaus/AM; São Paulo/SP
Curso RAC - Processo Legislativo na Reforma Tributária
Lançamento virtual da brochura do projeto AGENDA 2030
SAÚDE E SABERES DAS MULHERES DE CAREIRO AMAZÔNIA
Reunião do Colegiado Nacional e Rep. Estaduais RNP+ Brasil
NOVEMBRO

“Zika and the Regulation of Health Emergencies: Medical
Abortion in Brazil, Colombia and El Salvador"
Webinário “Mudando o jogo: propostas para candidaturas
comprometidas com o futuro
Relatório da Sociedade Civil: Revisão Periódica Universal dos
Direitos Humanos no Contexto da Covid-19
O cina sobre Gestão Organizacional Sustentável (Projeto UE)

Seminários Índice de Estigma em Relação às PVHA
(Recife/PE; Rio de Janeiro/RJ, Brasília/DF, Salvador/BA,
(Porto Alegre/RS)
DEZEMBRO

Roda de Conversa sobre Preconceito e HIV - Faculdade
Saúde de PE
O cina sobre Gestão Organizacional Sustentável (Projeto UE)
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Em 2020 vencemos muitos
desa os e conseguimos
fazer a diferença!

Recife, Pernambuco - Brasil
Dezembro de 2020
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