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A Gestos – Soropositividade, Comunicação e 

Gênero é uma organização social privada que 

possui finalidade pública. Criada na cidade do 

Recife (PE), em 1993, a instituição possui 

certificado CEBAS de filantropia e status ECOSOC 

da ONU. Atuamos em parceria com diversos 

movimentos sociais para construção de um 

mundo mais justo, solidário e democrático. 

Este relatório reúne os resultados quantitativos 

das atividades desenvolvidas pela organização em 

2021, nos âmbitos local, nacional e internacional. 

As ações aqui apresentadas incluem a defesa do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e, especialmente, 

dos direitos das pessoas vivendo com HIV e Aids, 

das populações LGBTQIA+, das mulheres, das 

juventudes, e da implementação dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 

2030.

Nossa missão

Fortalecer os direitos, 
sociais, econômicos, culturais
e ambientais, contribuindo para
a superação do HIV e da 
AIDS e com a construção 
de sociedades democráticas,
equitativas e de paz.



GESTOS EM NÚMEROS 2021

Carta da
coordenação

colegiada

Por sociedades
democráticas,

equitativas
e de paz

O ano de 2021 terminou, para a maior parte da 

população, com a sensação de continuidade de 

tudo que houve de pior no ano anterior. O cenário 

caótico que tomou conta do país e lançou nossa 

população a preocupantes níveis de 

vulnerabilidades sociais se manteve; o que 

culminou no aumento da desigualdade e da 

violência (em todos os seus aspectos), em 

retrocessos de direitos historicamente 

conquistados, no sucateamento das relações 

trabalhistas e previdenciárias, bem como no 

esvaziamento das políticas de gênero, diversidade 

sexual, Direitos Humanos e Direitos Sexuais e 

Reprodutivos.

Até dezembro daquele ano, o país registrou mais 

de 619.056 óbitos e mais de 22 milhões de 

infecções por Covid-19. Passamos a viver em um 

país mais violento e que já não se importa mais em 

quem, ou melhor dizendo, quantas pessoas deixa 

para trás. É a necropolítica agindo em seu sentido 

mais mórbido. Diante desse contexto, a Gestos, 

como tantas outras organizações da sociedade 

civil, teve que se adequar para mitigar, de alguma 

forma, os impactos da pandemia sobre as pessoas 

que buscaram amparo em nosso trabalho. A 

insegurança alimentar de quem vive com 

HIV/AIDS tornou-se uma preocupação frequente 

que tem marcado nosso trabalho há dois anos.

Tudo isso nos levou a ampliar nossas ações em 

defesa da vida da nossa população (sobretudo 

dos grupos mais vulneráveis ao HIV/AIDS). Nos 

juntamos à Coalizão Direitos Valem Mais e 

assinamos o pedido de Impeachment do ministro 

da Economia, Paulo Guedes. 
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Na Câmara dos Deputados, debatemos 

(virtualmente), junto à Comissão de Direitos 

Humanos, sobre a urgência de análise da 

Notícia-Crime 9020 (que denunciou o presidente 

da república por genocídio contra os povos 

indígenas e quilombolas) pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF). Por diversas vezes nos 

posicionamos contra as alegações estapafúrdias 

de Jair Bolsonaro sobre diversidade sexual e de 

gênero, sobre a pandemia e suas tentativas 

contraproducentes em relacionar as vacinas para 

Covid-19 com a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS).

Contudo, nosso trabalho não parou por aí! 

Desenvolvemos novas parcerias institucionais e 

estratégias de captação de recursos para manter 

nossos serviços de atendimento às pessoas 

vivendo com HIV/AIDS. Adotamos novas 

metodologias para nossas ações de formação de 

ativistas e multiplicadores/as de informação. 

Formulamos recomendações em Comunicação e 

HIV/AIDS que foram entregues ao Ministério da 

Saúde e apresentadas à sociedade civil 

internacional. Também expandimos os 

atendimentos online e mantivemos a maior parte 

da equipe em caráter de home office, realizando 

presencialmente apenas as atividades 

consideradas essenciais para o funcionamento da 

instituição. Até mesmo nossa tradicional festa de 

aniversário foi intermediada por telas em um 

evento online.  

Todo esse esforço e dedicação de nossa equipe 

rendeu bons resultados, apesar do contexto social 

que vivemos e das mais de 600 mil perdas que 

as/os brasileiras/os amargaram no último ano. 
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Todo esse esforço e dedicação de nossa equipe 

rendeu bons resultados, apesar do contexto social 

que vivemos e das mais de 600 mil perdas que 

as/os brasileiras/os amargaram no último ano. 

Nosso trabalho em defesa dos Direitos Humanos e 

das pessoas vivendo com HIV/AIDS foi 

reconhecido, nos rendendo premiações e lindas 

homenagens que acalentaram nossos corações e 

nos incentivaram a continuar trabalhando 

diariamente em prol de um mundo melhor, livre de 

toda forma de estigma e preconceito. Um mundo 

onde todas as pessoas possam viver dignamente.

Agradecemos imensamente pelo carinho e apoio 

de todes que estão ao nosso lado. Seguimos 

juntes e com a esperança que dias melhores estão 

por vir!

Obrigada pelo apoio!

Alessandra Nilo, Josineide de Meneses e Ivete Xavier

Coordenação Colegiada da Gestos
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Gestos
em números

2021

A Gestos atua a partir de seis linhas estratégicas: 1. 

Mobilização da sociedade civil e formação de 

lideranças de pessoas vivendo com HIV/AIDS, 

LGBTI+, mulheres e jovens; 2. Controle social e 

monitoramento de leis e políticas públicas; 3. 

Formação e educação de organizações sociais, 

estudantes, profissionais 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 2021 só foram 

possíveis graças ao apoio e às parcerias com 

pessoas, entidades governamentais, instituições 

de cooperação internacional e a 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, a Associação dos Auditores da 

Prefeitura (AFREM), os artistas plásticos Lucas 

Miranda e Zé Paulo Silva e demais 

colaboradores/as individuais que doaram no 

último ano
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Serviço social
e Assessoria

jurídica

Também foram essenciais para os resultados 

alcançados nossos sócios e sócias, o Conselho 

Diretor e nossa equipe comprometida e solidária, 

composta por 22 competentes profissionais e 03 

colaboradores/as. Muito obrigada pela dedicação 

incansável para minimizar os impactos de mais um 

ano da difícil crise sanitária e retrocessos sociais.

Em 2021, 275 novos/as usuários/as foram 

atendidas pelo nosso Serviço Social, sendo 151 

homens cis, 92 mulheres cis e 6 pessoas trans. 

Outros/as 70 antigos/as usuários/as se 

mantiveram. 

O total de atendimentos naquele ano foi de 345. 

Entre as pessoas atendidas, 39 (11,3%) possuíam 

renda inferior a 1 salário mínimo - sendo 18 pessoas 

ocupadas/subocupadas e 21 recebendo 

benefícios; em contrapartida, 210 (72,1%) não 

possuíam renda. Nossos dados apontam que 224 

usuários/as acessaram o Auxílio Emergencial de  R 

$600,00 repassados pelo Governo Federal até 

novembro do ano anterior. 

O Serviço Social também realizou 140 orientações 

sobre direitos previdenciários, assistenciais, 

benefícios sociais (incluindo auxílio emergencial), 

entre outros. Também encaminhamos 84 pessoas 

aos serviços de psicologia e 51 para a nossa 

Assessoria Jurídica gratuita e especializada.
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Serviço social
e Assessoria

jurídica

Por sua vez, a Assessoria Jurídica da Gestos - que 

desde a sua criação, já beneficiou cerca de 3 mil 

pessoas e impetrou mais de 2 mil ações - 

acompanhou 252 processos e realizou 134 

atendimentos (sendo 90 novas demandas de 

antigos/as usuários/as e outras 44 de pessoas que 

buscaram o serviço pela primeira vez).

Encaminhamos 15 ações à Justiça Estadual, ao 

Juizado Especial Federal e à Justiça do Trabalho 

(incluindo pedidos de Bpc, auxílio-doença, 

aposentadoria e/ou restabelecimento de 

aposentadoria por invalidez, Passe Livre, 

reintegração em forças armadas, pedido de 

medicamentos, isenção de imposto de renda e 

execuções judiciais), bem como outros 18 pedidos 

administrativos (de BPC e auxílio doença) que 

foram feitos junto ao INSS. 
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Formação de
Ativistas Jovens

e Adultos/as

Realizamos 5 formações não presenciais: Direitos 

das Pessoas Vivendo com HIV/AIDS (PVHA), 

desenvolvido com o Grupo de Trabalho Ativismo 

Adulto; Direitos Sexuais e Reprodutivos, realizado 

com o Grupo de Trabalho Ativismo Jovem; 

Prevenção Combinada para Ativistas Vivendo 

com HIV e AIDS e Direitos para população LGBTI+; 

além da retomada das oficinas sobre prevenção 

combinada e do projeto Viva Melhor Sabendo 

Jovem, que promoveu um curso sobre prevenção 

combinada para jovens vivendo e convivendo com 

HIV.

O GT Ativismo Adulto, formado por 12 pessoas, 

realizou 20 ações educativas e 12 ações de 

multiplicação de informações distribuídas nas 12 

Lives que compuseram o programa Tarde 

PositHIVa, abrigado em nosso canal de Youtube e 

que obteve alcance de 53.200 contas. Foram 

produzidos 12 cards para divulgar as ações de 

multiplicação.

Participaram do GT Ativismo Jovem 8 pessoas 

que realizaram 30 encontros de formação (todos 

online) e que, por sua vez, resultaram em uma 

ação de multiplicação de informações através da 

produção do podcast “Papo Jovem - Os direitos 

que ninguém te contou”, tratando sobre direitos 

sexuais e reprodutivos ao longo de 4 episódios 

que, juntos, obtiveram 202 Players e tiveram 

alcance total de 7.800 usuários/as no Spotify e 

Youtube. 
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Formação de
Ativistas Jovens

e Adultos/as

A divulgação dessas ações ocorreu pelas redes 

sociais da Gestos, via 5 cards que chegaram a 

2.687 no Instagram, 2.009 no Twitter e 360 no 

Facebook; alcançando um total de 5.056 perfis.

O projeto Viva Melhor Sabendo Jovem, voltado à 

formação de 18 ativistas (entre 18 e 29 anos) 

vivendo e convivendo com HIV/AIDS, realizou 29 

reuniões online, 3 webinários e 6 Lives sobre 

prevenção combinada e cuidados em tempos da 

COVID-19; além de outros 6 vídeos de 

multiplicação de informação.

Em parceria da Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), realizamos 21 formações sobre 

prevenção combinada para ativistas vivendo com 

HIV e AIDS destinada a 35 ativistas vivendo com 

HIV/AIDS, que desenvolveram 51 ações de 

multiplicação e alcançaram 300 mil pessoas em 

ações virtuais. 

Já com o Fundo de Direitos Humanos da 

Embaixada do Reino dos Países Baixos, iniciamos 

o projeto Direitos da População LGBTI+: 

Conhecer para exercer, que ofereceu formação 

para 40 ativistas LGBTI+ de todo o estado de 

Pernambuco.
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GTSC
A2030

Como uma das organizações co-facilitadoras do 

Grupo de Trabalho da Sociedade Civil sobre a 

Agenda 2030 (GT Agenda 2030) - que reúne mais 

de 60 organizações de todo o país - temos atuado 

intensamente para promover e monitorar a 

implementação Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) no Brasil. 

Para coordenar tantas ações, a Gestos, como 

co-facilitadora do GTSC-A2030, realizou 17 

reuniões internas, que incluíram o monitoramento 

e avaliação das atividades em curso, a maioria 

delas executadas com financiamento da União 

Europeia, que também possibilitou a realização de 

4 oficinas sobre Gestão Organizacional 

Sustentável.

Ao todo, participamos de  28 eventos nacionais e 

23 internacionais sobre a  Agenda 2030, dos quais 

38 foram na qualidade de 

palestrante/expositor/similar. Entre eles 

destacamos nossa incidência junto ao Fórum de 

Financiamento para o Desenvolvimento 

Sustentável, ao Fórum Político de Alto Nível da 

ONU e ao Fórum Regional dos ODS da Cepal.

Além de 11 reuniões de incidência junto a 

vereadores/as e deputados/as estaduais,  para 

fomento à municipalização dos ODS; através da 

Frente Parlamentar Mista de Defesa dos ODS, nós 

aprofundamos o diálogo com o parlamento 

nacional sobre a estratégica implementação da 

Agenda 2030, realizando seis eventos públicos 

sobre o tema e 10 reuniões administrativas.  
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GTSC
A2030

A interlocução com os poderes executivos 

avançou bastante nos níveis estadual e municipal, 

incluindo a participação de organizações do GT na 

Comissão Estadual dos ODS de Pernambuco (seis 

reuniões) e na Comissão Municipal dos ODS de 

São Paulo, que promoveu 36 reuniões no período. 

Como organização co-facilitadora, co-editamos 

(junto com a ONG Artigo 19) o V Relatório Luz da 

Sociedade Civil para a Agenda 2030, construído 

por 106 pesquisadores e peritos que avaliaram a 

aplicação e implementação de 169 metas 

previstas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável com base em dados oficiais, 

revelando um cenário de retrocessos e 

estagnações preocupantes.

Em parceria com o GTSC A2030, a Gestos 

coordenou três eventos de lançamento do V 

Relatório Luz –  dois deles voltados ao público 

internacional de língua inglesa e espanhola - e 

também levou os ODS aos territórios, financiando 

diretamente mais 12 projetos de organizações 

integrantes do GT em todas as regiões do Brasil. 

Esse financiamento ficou sob responsabilidade da 

Gestos, que geriu repasses que totalizaram €
98.000,00 a pequenos projetos que visaram a 

promoção da equidade racial, de gênero e dos 

direitos das mulheres e meninas, especialmente 

negras, quilombolas, indígenas e LBTI (lésbicas, 

bissexuais, transexuais e intersexo) de baixa renda, 

além de contribuir para a construção de respostas 

à Covid-19. 
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GTSC
A2030

As ações de visibilidade do GTSC A2030 também 

cresceram em 2021, sob responsabilidade da 

Gestos. As campanhas e ações nas redes sociais 

alcançaram quase 17 milhões de pessoas, com ao 

menos 525 menções em veículos de mídia 

impressos, eletrônicos (rádio e TV) e digitais 

(websites, blogs e portais de notícias), muitas em 

veículos de circulação nacional, como a Folha de 

S.Paulo, O Estado de S. Paulo, portal G1,  UOL e Le 

Monde Diplomatique Brasil. 

O site do GTSC A2030 teve um total de 233.377 

visualizações e 143.456 visitantes, com 92 textos 

publicados e chegamos a quase 20 mil 

seguidores/as nas redes sociais, alcançando 

16.935.337 contas e 7.335.845 impressões. Como 

ação de marketing direto e relação com o 

público-alvo, consolidamos um boletim eletrônico 

semanal, com 50 envios ao longo de 2021, que nos 

fizeram encerrar o ano com mais de 1.500 

organizações em nossa mala direta. 

É fato que a Agenda 2030 vem ganhando espaço 

espontâneo e isso também resulta das 2.565 

ações de mídia realizadas pelo GT,  incluindo a 

publicação de 5 artigos de opinião assinados por 

Alessandra Nilo, coordenadora Geral da Gestos e 

co-facilitadora do GTSC A2030.

Com o GT, realizamos duas campanhas em 2021: 

"Desenvolvimento Sustentável sob o Olhar das 

Juventudes", apoiada pela Action For Sustainable 

Development, e "Mudar o Jogo – Agenda 2030 

para vencer a Covid", em parceria com a Rede 

ODS Brasil e a Frente Parlamentar Mista pelos 

ODS. Essas iniciativas levaram o debate sobre a 

Agenda 2030 a cerca de 4,5 milhões de pessoas, 

dialogando também com o público jovem.
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GTSC
A2030

Assim, rendendo contas e mostrando o que 

fazemos à sociedade civil, às instituições parceiras 

(a quem agradecemos) e ao Estado brasileiro,  as 

organizações integrantes do GTSC A 2030 

reafirmam o compromisso de seguir monitorando 

o cumprimento dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e incidindo para sua 

implementação integral.

Em 2021, realizamos 3 campanhas institucionais, 

sobre 1 - Prevenção Combinada, 2 - Adesão ao 

Tratamento e 3 - Estigma e Preconceito, que 

foram veiculadas pela Empresa Pernambuco de 

Comunicação (EPC/TV PE).

Nas redes sociais, nossa comunicação alcançou 

mais 3,5 milhões de perfis no Facebook, Instagram 

e Twitter. Ao final do ano, registramos 4.464 

seguidores no Instagram, 9.843 no Facebook, 1.123 

no Twitter e 268 no Linkedin, além de 1,48 mil 

inscritos em nosso canal de Youtube. Totalizando 

16.938 de seguidores em todas as nossas redes 

sociais. 

Houve um crescimento de 275,8% no número de 

seguidores no Instagram e de 109,9% no 

Facebook. Nosso perfil no Twitter também obteve 

122.600 impressões e nosso canal de Youtube 

(que até o final do ano possuía 122 vídeos) teve 6,8 

milhões de impressões e  563.746 visualizações.

Comunicação



Concluímos o ano com 3.125 assinantes em nosso 

mailing; transmitimos 14 Lives; produzimos 10 

boletins de Whatsapp e 108 Cards para redes 

sociais. Nosso site teve 48 novas publicações e 

60.600 visitantes (um aumento de 9% em relação 

ao ano anterior), além de 84.798 visualizações de 

página (aumento de 11% em comparação ao 

mesmo período).

Investimos R$ 6.940,70 em 25 anúncias via 

Facebook Ads que alcançaram 2.070.725 

usuários/as, resultando em 3.150.725 impressões e 

8.264 cliques únicos; o que gerou 1.519 

visualizações por página de destino com uma 

frequência de 1,52 por pessoa. Já via Google Ads, 

investimos US$ 143.000,00 que resultaram em 

cerca de 64,1 mil cliques, gerando uma taxa total 

de interações de 11,06%.

Também produzimos 26 releases de imprensa e 

fomos mencionados em 151 reportagens e/ou 

matérias em veículos de imprensa (tradicionais, 

públicos, alternativos e/ou independentes) de 

circulação local, nacional e internacional, sendo 

elas: 133 matérias/reportagens em meios 

impressos e/ou digitais e 18 matérias em 

Rádio/TV.  

Comunicação

GESTOS EM NÚMEROS 2021



Em 15 de julho de 2021, também realizamos o II 

Comunicaids, após 16 anos desde a sua primeira 

edição. O encontro aconteceu de forma online, 

através da plataforma Zoom, com uma 

programação intensa que mobilizou uma equipe 

de 8 pessoas e 12 painelistas que compartilharam 

suas experiências como ativistas 

comunicadores/as. Ao todo, 56 pessoas de 12 

estados e 21 cidades brasileiras participaram do 

evento, que é considerado referência nacional em 

Comunicação e HIV/AIDS

Dessa troca de experiências, nasceu uma lista de 

40 recomendações sobre Comunicação e AIDS no 

contexto da Covid-19, que foi entregue ao 

Departamento de Doenças de Condições 

Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(DCCI) do Ministério da Saúde, no dia 2 de 

setembro. 

ComunicAIDS

GESTOS EM NÚMEROS 2021
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Mobilização
de parcerias

Com os esforços da equipe de mobilização de 

recursos, arrecadamos R$ 62.322,33 através da 

plataforma Trackmob. Houve um crescimento de 

214,27% em relação a 2020. Registramos ao longo 

de 2021 163 doações únicas e 745 doações 

mensais (403 oriundas da campanha Abrace a 

Gestos com Apenas R$ 10,00, que incentiva 

pequenas doações mensais via cartão de crédito). 

A equipe de captação também estabeleceu novas 

parcerias institucionais com o movimento IYD 

Brasil (para divulgação de conteúdos e 

campanhas) e com a Empresa Pernambuco de 

Comunicação (EPC/TV PE), que transmitiu as 

campanhas institucionais produzidas naquele e 

ano

Com o CESAR School, firmamos uma parceria 

para o desenvolvimento de soluções 

experimentais pelos estudantes da instituição, 

soluções essas que poderão ser futuramente 

implementadas por outras organizações da 

sociedade civil. 

Os projetos estavam focados em três eixos: 1 - 

captação de recursos de micro doações em 

centavos junto a comerciantes locais; 2 - criação 

de bancos de dados para o disparo de materiais 

de comunicação inbound; 3 - construção de 

mecanismos e formulários interativos e com foco 

em UX (User Experience) para os atendimentos 

da Gestos em vários níveis de acesso para 

Assistência Social, Psicologia, Enfermagem e 

Assessoria Jurídica.
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Mobilização
de parcerias

Insumos
doados

Outras parcerias também foram firmadas com 

quatro serviços e/ou plataformas (Canva, Wix, 

Mlabs e Doações Solutions). No mesmo período, 6 

influenciadores/as digitais (Daniel Fernandes, 

Gabriel Comicholli, Pisci Bruja, Drew Persi, João 

Geraldo Netto e Micaela Cyrino) também se 

tornaram parceiros/as da Gestos. 

Doamos aproximadamente 1.500 cestas básicas e 

mais 15 toneladas de alimento e centenas de litros 

de álcool em gel (70%), materiais de higiene 

pessoal, de limpeza e máscaras descartáveis. 

Distribuímos 6.768 unidades de preservativos 

externos (masculinos) e 170 unidades de 

preservativos internos (femininos); bem como, 

2.378 sachês de lubrificantes à base de água (1.152 

da marca Relax, 976 da marca DKT e outras 250 

unidades produzidas pelo Governo Federal)



GESTOS EM NÚMEROS 2021

Publicações
editadas pela

Gestos

1 - V Relatório Luz da Sociedade Civil sobre os 

Objetivos do Desenvolvimento 11 Sustentável 

(ODS) 

https://gestos.org.br/wp-content/uploads/2021/0

8/por_rl_2021_completo_vs_03_lowres.pdf 

2 - Recomendações do II Comunicaids 2021 sobre 

Comunicação e AIDS no contexto da Covid-19

https://gestos.org.br/wp-content/uploads/2021/0

8/Recomendacoes-II-Comunicaids-2021-sobre-C

omunicacao-e-AIDS-no-Contexto-da-Covid-19.pd

f 

3 - Comunicaids - Seminário Nacional sobre 

Comunicação, AIDS e a Covid-19. Textos de apoio

https://gestos.org.br/wp-content/uploads/2021/0

7/II-Comunicaids-2021-Artigos-ONG-Gestos-PE.p

df

4 - Relatório Viva Melhor Sabendo Jovem Recife

https://gestos.org.br/wp-content/uploads/2021/11

/relatorio_viva-melhor_0510web.pdf

 5 - Fórum de Alto Nível em HIV/AIDS 2021 O 

que você precisa saber para agir agora

https://gestos.org.br/wp-content/uploads/2021/0

3/Forum-de-Alto-Nivel-Alerta-para-acao-Fevereir

o-2021.pdf
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Incidência e
Mobilização via
redes e espaços

de controla
social

Ao todo, a Gestos está 29 espaços de incidência e 

mobilização via Redes e espaços de controle 

social, sendo eles:

Municipal 

� Conselho Municipal de Saúde do Recife 

(CMS/Recife); 

� Comitê Municipal de Investigação de Óbitos 

por Aids e da TB, da Sífilis, do HIV e das HV do 

Recife

Estadual

� Conselho Estadual de Saúde de 

Pernambuco (CES/PE); 

� Conselho Estadual dos Direitos da 

População LGBT de PE (CEDPLGBT/PE);

� GT de Emergência Sanitária (CES/PE); 

� Comissão Estadual dos ODS de 

Pernambuco (CEODS PE)

� Fórum Estadual de Prevenção Combinada 

de Pernambuco (suplência)

� Comitê Estadual de Tuberculose

� Comitê Estadual de Investigação de Óbitos 

por Aids e da TB, da Sífilis, do HIV e das Hepatites 

B e C de PE;

� Fórum LGBT de PE; 

� Comitê técnico estadual para 

acompanhamento da vacinação contra a Covid-19
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Nacional

� Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a 

Agenda 2030

� Conselho Nacional de Saúde Comitê Covid - 

Recife (CMS Recife)

� Parceria Brasileira de Luta Contra TB; 

� Coletivo RPU Brasil

� Abong 

� Grupo de Trabalho sobre Propriedade 

Intelectual (GTPI/Rebrip) 

� Rede de Advocacy Colaborativo (RAC) 

� Coalizão Direitos Valem Mais (Plataforma 

DHESCA) 

� Parceria Brasileira de TB

 Regional (América Latina e Caribe)

� Grupo de HIV da Mesa de Vinculação da SC 

da CEPAL; 

� Fórum do Financiamento para o 

Desenvolvimento 

� LACCASO – Conselho Latino Americano e 

Caribenho de ONG/AIDS;

Global

� C20 – Grupo da Sociedade Civil que 

acompanha o G20 Conselho Consultivo

� IAS - Estigma e Discriminação 

� Grupo Maior de ONG/ONU

� Women's Major Group 

� Action For Sustainable Development

�  Commission on the Status of Women 

(CSW)
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Gestos
falando para

o mundo

No último ano, fomos uma das organizações 

escolhidas para falar em nome da sociedade civil 

global durante o encontro preparatório para a 

Reunião de Alto Nível da Organização das Nações 

Unidas (ONU), assim como em eventos do Fórum 

Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento 

Sustentável 2021 (HLPF 2021). 

Em dezembro, dialogamos com o Diretor-Geral da 

Organização Mundial da Saúde, Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus durante um encontro do 

Grupo de Trabalho em Financiamento Sustentável 

da Organização Mundial da Saúde com 

organizações da sociedade civil; na ocasião, 

enfatizamos a necessidade da criação de 

mecanismos formais e transparentes para a 

representação comunitária, bem como o apoio a 

sistemas tributários progressivos e responsáveis 

como estratégia central para o financiamento da 

OMS. 

Co-editamos o V Relatório Luz - um dos principais 

instrumentos da sociedade civil para monitorar a 

implementação da Agenda 2030 no Brasil - que 

foi lançado em julho durante uma Audiência 

Pública na Câmara dos Deputados.  O documento 

foi construído por 106 especialistas de todo o país 

a partir dos dados oficiais e mostrou que mais de 

80% das metas de desenvolvimento sustentável 

encontravam-se em retrocesso, ameaçadas e/ou 

estagnadas. 
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Com o UNAIDS, em 2021, pudemos discutir a 

Declaração Política do HIV/AIDS e desenvolvemos 

os diálogos Fast-Track Cities, que refletiram sobre 

os avanços, desafios e entraves nas respostas ao 

HIV no âmbito municipal. Também aprofundamos 

os diálogos sobre a incorporação do combate 

sistemático às desigualdades como estratégia 

para erradicar a AIDS como ameaça à saúde 

pública, levando em consideração as populações 

chave, os grupos mais vulneráveis e seus 

determinantes sociais.

Em maio, a festa de aniversário da Gestos se 

transformou em Live para comemorar os 28 anos 

em defesa dos direitos das pessoas vivendo com 

HIV/AIDS e, no Dezembro Vermelho, resgatamos o 

formato de Podcast para lançar o especial “Gestos 

no Mundo - HIV, AIDS e Desigualdades”, com 

participação de Claudia Velasquez, diretora e 

representante do UNAIDS no Brasil, e da nossa 

coordenadora-geral, Alessandra Nilo, marcando 

os 40 anos de luta contra a AIDS.

Fomos uma das organizações vencedoras do 3º 

Desafio de Acesso à Justiça do Instituto Mattos 

Filho; também recebemos uma linda homenagem 

durante a 8ª edição do Festival de Cinema da 

Diversidade Sexual e de Gênero (Recifest) e 

terminamos o ano recebendo os Votos de 

Aplausos da Câmara do Recife pelo trabalho que 

desenvolvemos. 
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Agenda de
Atividades

Janeiro 

� Reuniões com o Comitê Técnico Estadual 

para Acompanhamento da Vacinação contra a 

Covid-19

� Reuniões com o Grupo de Trabalho de 

Emergências Sanitárias do  Conselho Estadual de 

Saúde de Pernambuco (CES/PE)

Fevereiro

� Reunião Winnie Byanyima (Diretora 

Executiva do UNAIDS Global) com Movimento 

Aids e Organizações da Sociedade Civil da 

América Latina e Caribe;

� Reunião Movimento Aids com Claudia 

Velasquez, diretora e representante do UNAIDS no 

Brasil;

� Reunião com Comissão Especial Brasil/ONU 

de Integração Jurídica e Diplomacia Cidadã para 

Implementação dos 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

(CEBRAONU);

� Reunião de Metodologia para o Relatório 

Luz 2021

Março

� Lançamento da campanha Doe Apenas 10 

reais
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Abril

� Workshop "Conceituação sobre Estigma, 

Discriminação e Preconceito" com Richard Parker

� Reunião - Pauta das mulheres na Comissão 

de Direitos Humanos do Senado.

� Audiência Pública - Câmara dos Deputados 

- Reforma Tributária e ODS

� Construção coletiva do projeto Avanzando 

la salud y los derechos sexuales y reproductivos 

en tiempos de Zika

� CES - Apresentação do 3º RDQ 2020 na 

ALEPE

� Lives Todos os Crimes do Presidente - 

Alessandra Nilo entrevista o deputado Nilto Tatto

� HLM 2021 Basics: Oportunidades de 

engajamento e advocacy

� Lançamento campanha Mudar o Jogo 2021 

(GT Agenda 2030) 

� Eleição CES/PE - Segmento Usuários

� Audiência preparatória para a Reunião de 

Alto Nível da Organização das Nações Unidas 

(ONU) sobre HIV e AIDS,



GESTOS EM NÚMEROS 2021

Agenda de
Atividades

Junho

� Parceiros do Fórum Global para Órgãos 

Consultivos Nacionais dos ODS debatem 

caminhos para a construção de consenso sobre 

valor agregado dos órgãos consultivos 

multissetoriais para o desenvolvimento 

sustentável e mecanismos de governança para 

acelerar a entrega dos ODS;

� LIVE internacional - Dia Mundial do Meio 

Ambiente;

� LIVE internacional “Declaración Política 

sobre el VIH/SIDA. ¿Qué pasa ahora?” (Declaração 

Política do HIV/AIDS. E agora?)

� III Seminário de Soluções Inovadoras 

(Agenda 2030/IDS);

� Webinário - Menstruação: tabus, privações e 

direitos

Julho

� Evento High Level Political Forum (HLPF) 

“Reclaiming multilateralism: building solidarity and 

safeguarding rights" (GT Agenda 2030)

� Going Local: SDGs From Cities' Perspective 

- Achievements and challenges for the elaboration 

of Voluntary Local Reviews in local governments 

in Latin America (Evento paralelo ao HLPF)

� Lançamento nacional do V Relatório Luz da 

Sociedade Civil para a Agenda 2030

� Lançamento internacional do V Relatório 

Luz da Sociedade Civil para a Agenda 2030

� II Comunicaids

� Lançamento do programa Tarde PositHIVa 

(GT Adulto)



GESTOS EM NÚMEROS 2021

Agenda de
Atividades

Agosto

� Assembleia da Parceria TB 

� Lançamento do Podcast “Papo Jovem: os 

direitos que ninguém te contou”

� Reunião Frente Parlamentar ODS

� Campanhas da Gestos passam a ser 

veiculadas pela EPC

� Sociedade Civil entrega lista de 40 

recomendações do II Comunicaids em 

“Comunicação e HIV/AIDS no contexto da 

Covid-19” ao Departamento de Doenças de 

Condições Crônicas e Infecções Sexualmente 

Transmissíveis (DCCI) do Ministério da Saúde.

Setembro

� Assembleia Global dos Povos - Debate 

internacional: “Um Balanço dos ODS: um Alerta 

(SDGs Stocktaking: a wake up call)”;

� Palestra 38ª edição do Painel 

Biblioteconomia em Santa Catarina - A Agenda 

2030 no Brasil

� Evento: “Relatório Luz 2021 e o Brasil na 

Agenda 2030: o que dizem as frentes 

parlamentares?”
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Outubro

� Início da formação “Direitos da População 

LGBTI+: Conhecer para Exercer” para 40 ativistas 

LGBTI+;

� Gestos é uma das cinco vencedoras do 

Desafio de Acesso à Justiça do Instituto Mattos 

Filho;

� Audiência Pública - Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos Deputados debate a 

urgência de análise da Notícia-Crime 9020, que 

denuncia Bolsonaro por genocídio contra os 

povos indígenas e quilombolas;

Novembro

� Gestos é homenageada durante a 8ª edição 

do Festival de Cinema da Diversidade Sexual e de 

Gênero – Recifest;

� Gestos e Grupo AdoleScER realizam o 

Plantão da Prevenção, com testagens e 

orientações gratuitas em quatro comunidades do 

Recife;



GESTOS EM NÚMEROS 2021

Agenda de
Atividades

Dezembro

� Ato público no Dia Mundial de Combate à 

AIDS para acompanhar a instalação do memorial 

em homenagem aos 40 anos de luta contra a 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

instalado no Pátio de Santa Cruz;

� Gestos e Organizações da Sociedade Civil 

do Movimento AIDS participam de Reunião 

Pública na Câmara dos Vereadores do Recife para 

debater o PLO 370/21 que visa estabelecer a 

gratuidade do transporte coletivo para pessoas de 

baixa renda vivendo com HIV/AIDS;

� Início dos Diálogos Fast-Track Cities (FTC), 

desenvolvido em apoio ao UNAIDS Brasil em 15 

cidades brasileiras;

� Lançamento do Podcast Gestos no Mundo, 

relembrando os 40 anos de luta contra a AIDS e 

em defesa das pessoas vivendo com HIV/AIDS;

� Abertura das indicações para a campanha 

Eu e Meu/Minha Trabalhador/a da Saúde, em 

parceria com a Internacional Aids Society (IAS);

� Recebimento dos votos de aplausos na 

Câmara dos Vereadores do Recife, em 

reconhecimento ao trabalho desenvolvido na 

cidade e que repercute na construção de políticas 

públicas a nível Estadual e Federal.
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