Gestos promove oficina para discutir Direitos Sexuais e Reprodutivos
com mulheres soropositivas
Entre os dias 23 e 27 de setembro de 2009 a Gestos – Soropositividade, Comunicação e
Gênero – estará realizando a Oficina sobre Direitos sexuais e Reprodutivos, Violência e
AIDS para mulheres soropositivas da Região Nordeste. O evento acontecerá no Hotel
Jangadeiro, em Boa Viagem, e contará com 30 participantes dos nove estados da região.
A iniciativa é parte do projeto Monitoramento das Metas da UNGASS-AIDS em Saúde
Sexual e Reprodutiva, financiado pela Fundação Ford, com apoio do Departamento
Nacional de DST e AIDS e Hepatites Virais, que a Gestos realiza em 16 países
(http://forumungass.wordpress.com/). O capítulo Brasil tem foco no Nordeste e busca
fortalecer a atuação das mulheres soropositivas em seus estados, através da incidência
política e controle social de políticas públicas. Além disso, busca mapear a situação de cada
estado em relação aos serviços destinados a esse público e discutir a interface entre direitos
sexuais e reprodutivos, violência e AIDS.
Oficinas sobre violência, liderança, direitos sexuais e direitos reprodutivos, políticas
nacionais e internacionais – Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento e os
compromissos acordados nas Nações Unidas para controlar a AIDS – UNGASS/AIDS –
fazem parte da programação, que será finalizada com a construção de um plano de
incidência política para cada um dos estados. Esta é a primeira de uma série de três
oficinas, que acontecerão até o final do ano – o movimento de mulheres e os gestores serão
os públicos-alvo das próximas duas.
Gestos - Desde o início das suas atividades, em 1993, a Gestos – Soropositividade,
Comunicação e Gênero tem enfrentado a feminização da epidemia da AIDS,
desenvolvendo ações para as mulheres no campo da prevenção e da assistência. Durante os
últimos anos, tem promovido encontros, seminários, monitorado políticas públicas,
desenvolvido pesquisas e publicações sobre o tema. Além disso, tem capacitado lideranças
de mulheres soropositivas, contribuindo diretamente para sua formação política e atuação
em espaços de controle social.
Serviço:
O que: Oficina em Direitos sexuais e Reprodutivos, Violência e AIDS para mulheres
soropositivas da Região Nordeste.
Quando: 23 a 27 de setembro de 2009, 8:00h às 18:00h
Onde: Hotel Jangadeiro – Av. Boa Viagem, 3114 – Boa Viagem.

Mais informações: Comunicação Gestos
Amanda Albuquerque – 3421.7670/ 9171.9384
Anamaria Lima – 8872.6419
Programação
Quarta

Quinta

Sexta

23/09

24/09

25/09

Abertura
- Violência contra a
mulher (em destaque
Tânia Tenório
a Convenção de
Apresentação
Belém do Pará)
do projeto - Jair Raquel Esteves
Brandão
Lei Maria da Penha Movimento
Kariana Guérios.
Feminista
e
Aids - Josineide
de Meneses

Liderança
relações
gênero

Sábado 26/09

DS e DR e UNGASS
Saúde sexual e
Alessandra
reprodutiva
Nilo e Jair
Josineide
de Brandão
Meneses

e Violência contra a DS
e
DR:
de Mulher e AIDS
Cairo+ 15 e ADVOCACY
AIDS
Josineide
de Alessandra
Ana Veloso
Meneses
e Nilo// Josineide
Suely Oliveira
Alessandra Nilo.
de Meneses

Domingo
27/09
Plano
de
incidência
Política
Josineide de
Meneses
e
Alessandra
Nilo.

