‘’A esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem;
a indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão;
a coragem, a mudá-las’’ Sto Agostinho

Retrospectiva MNCP
2021

MNCP 2021

Em um ano desaﬁador, marcado pela pandemia da COVID 19, o MNCP
apresenta sua retrospectiva, sistematizando as principais ações
implementadas
ao longo do ano.
O protagonismo das mulheres vivendo com HIV/AIDS, frente às políticas
públicas de saúde, em especial no enfrentamento da pandemia e suas
consequências para a saúde mental das mulheres foram destaque em 2021.
Não há como negar, o Brasil retrocedeu no combate ao HIV/AIDS e, na luta
para que este não seja invisibilizado, atuamos orientando e acolhendo as
mulheres que vivem com HIV/AIDS, realizamos ações que evidenciam o
desmonte, o descaso e o impacto na saúde mental das mulheres como: lives,
reuniões, encontros, produção de vídeos, podcast’s, cards e matérias
informativas. Ainda, desenvolvemos projetos que foram de encontro às
necessidades das ﬁliadas.
O material aqui apresentado nos traz a perspectiva de que há muito a ser feito
e que em 2022 estaremos juntas na luta em defesa do SUS, das políticas
públicas de saúde para o HIV/AIDS, de direitos iguais para todos, combatendo
o estigma, preconceito, racismo, aidsfobia, violência contra a mulher e o
machismo que mata.

Secretaria Nacional do MNCP
Secretaria Executiva - Rafaela Queiroz
Secretaria Política - Jenice Pizão
Secretaria Mobilização de Recursos - Silvia Aloia
Secretaria Comunicação - Fabiana Oliveira

JANEIRO
Já ouviram falar na expressão “nervos a ﬂor da
pele”? O cenário de solidão, insegurança, angústia,
medo, instabilidade ﬁnanceira deu visibilidade e
agravou ainda mais as questões de saúde mental
vivenciadas por mulheres que vivem com HIV/AIDS.
Entender como nossas emoções interferem na
nossa imunidade é o primeiro passo para nos
defendermos.
Iniciamos o ano trazendo à reﬂexão a importância de
cuidarmos de nossa saúde e imunidade.
O impacto do coronavírus na vida das mulheres que
vivem com HIV/AIDS foi tema do vídeo produzido e
protagonizado por elas. Assista em:
https://www.youtube.com/watch?v=1YPcalO506U

FEVEREIRO
Cuidar da Saúde, criar e manter hábitos simples
que incluem alimentação saudável são dicas
importantes para nossa vida cotidiana.
https://mncp.org.br/2021/02/10/detox-natural-ehidratacao/

Relacionamento abusivo e violência doméstica
está entre os temas mais abordados junto as ﬁliadas
ao MNCP.
https://mncp.org.br/2021/02/15/empreendedorismocomo-ele-pode-te-ajudar-a-nao-permanecer-emsituacoes-de-violencia-contra-a-mulher/
Denúncia
Desassistência ambulatorial pode acarretar muitos
prejuízo à saúde das pessoas que vivem com
HIV/AIDS
https://mncp.org.br/2021/02/18/secretaria-de-estadodo-ceara-recomenda-a-suspensao-de-cirurgias-

MARÇO
8 de Março - Dia Internacional da Mulher
Campanha Nacional em Defesa do SUS
As circunstâncias da luta por direitos nos coloca na tarefa cidadã, neste momento adverso
envolvido pela pandemia da Covid 19, de erguer nossas vozes, articular e reivindicar saúde
digna para todas, todos e todes com mais investimento no SUS

Na linha de frente da SOLIDARIEDADE, do AMOR e
SORORIDADE - pequenos gestos, que se tornam
GRANDES OBRAS, praticados diuturnamente por Cidadãs
Posithivas que se preocupam, sentem-se tocadas pela dor
alheia e tornam a vida de amigas, conhecidas, vizinhas,
familiares, mães, cunhadas, avós, ﬁlhas, ou mesmo
mulheres desconhecidas um pouco menos difíceis, menos
dolorosas, menos conturbadas

Confecção e distribuição de máscaras
Fortaleza/CE
Campinas/SP

Arrecadação e distribuição de
alimentos, materiais de higiene
e roupas- Belo Horizonte - BH

Ajuda Mútua
Itapetinga - BA

Aracaju -SE

Distribuição de Alimentos
Caxias - RJ

Distribuição de Naninhas em
hospitais, creches, ONGs e
comunidades- Catanduva - SP

MARÇO
PROTESTO
Nossa indignação não nos deixa ﬁcar de fora. Por
essa razão nos juntamos ao CNS em protesto
pelas 300 mil mortes em decorrência do
coronavírus - Negacionismo e descaso é
inaceitável.

ABRIL
CAMPANHA ‘PRECISAMOS FALAR
SOBRE HIV E COMORBIDADES’
Dia 7 de Abril – Dia Mundial da Saúde, lançamos a
campanha, trazendo informações, por médicos
especialistas, sobre as doenças que mais atingem
as PVHA e incentivando o diagnóstico precoce.

HIV e Doenças Reumáticas
Imunomediadas

HIV e Neoplasias

Demência associada
ao HIV

HIV aumenta risco de
doenças cardiovasculares

MAIO
NOTA CONJUNTA CONTRA A PORTARIA
13/2021
Instituiu o implante subdérmico de etonogestrel
como estratégia de prevenção da gravidez
indesejada através do Sistema Único de Saúde
(SUS) para mulheres que vivem em situação de
rua, com HIV/AIDS que fazem uso de dolutegravir;
que fazem uso de talidomida; privadas de
liberdade; trabalhadoras do sexo; e em tratamento
de tuberculose em uso de aminoglicosídeos,
condicionado à criação de um programa que
deve ser feito público no prazo de 180 dias.
Juntamente de outros movimentos, o MNCP se
posicionou contra a portaria.

CIDADÃS POSITHIVAS TOMAM A
PRIMEIRA DOSE DA VACINA CONTRA A
COVID-19
Uma dose de esperança para o Brasil e o mundo

HOMENAGEM ÀS MÃES
Buscamos o poder da poesia para se perpetuar
nos corações dessas mulheres cada vez mais
diversas, fortes, inspiradoras e complexas.
Selecionamos trechos de poemas relacionados à
maternidade para celebrar esse dia por meio das
palavras.

JUNHO
CURSOS
Visando a participação ativa das mulheres vivendo
com HIV/AIDS nas mídias sociais e, estimular o
empreendedorismo digital, realizamos o Projeto
PositHIVas na Mídia - 34 mulheres das 5 regiões
brasileiras participaram dos cursos

ENONTRO NACIONAL DAS CIDADÃS
POSITHIVAS
Sim, o IX Encontro Nacional do MNCP foi um
grande evento on-line, assegurando uma
participação segura das cidadãs positHIVas,
convidados nacionais e internacionais, gestores e
ativistas, sem prejuízo na qualidade das
discussões temáticas, que é uma marca registrada
do MNCP.
A abertura do evento aconteceu no dia 08 de
Junho às 14H00 e foi aberta ao público tendo sido
transmitida através do YoutTube do MNCP .
Conﬁra:
https://www.youtube.com/results?search_query=m
ovimento+nacional+das+cidad%C3%A3s+positTHI
Vas.

JUNHO

HOMENAGEM
às cidadãs positHIVas que serão eternas
em nossas lembranças.
Assistam em:
https://www.youtube.com/watch?v=HGN_
PdJ6zKA

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA CONSELHO NACIONAL DOS
DIREITOS DA MULHER
Eleita como primeira suplente, a cidadã
Cleide Jane F. de Araújo diz “Apesar de
ocupar a primeira suplência, estaremos
presentes acompanhando todas as

REFLEXÃO
Alcançando a maturidade com HIV/AIDS
Etarismo, é muito sério, pouco debatido
mas está muito presente no cotidiano das
mulheres com HIV/AIDS

JULHO

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Debate Portaria 13/2021 do Ministério da
Saúde, que incorpora ao Sistema Único de
Saúde (SUS) o implante subdérmico de
etonogestrel

DIA INTERNACIONAL DA MULHER NEGRA
25 de julho não é apenas uma data de celebração, é uma data em que as mulheres
negras se fortalecem em suas diversas lutas e apontam suas demandas.

DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA AS HEPATITES VIRAISS
A data reforça a importância da prevenção e controle dessa doença que tem aumentando
o número de casos em todo o mundo e essa luta também é nossa.

AGOSTO

NOSSA LUTA PELO SUS
No Dia Nacional da Saúde manifestamos
nosso apoio ao SUS. Aﬁnal, saúde é um
direito garantido pela Constituição Federal,
que diz em seu Artigo 196 que a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.

PROJETO MULHER
EMPREENDEDORA: Uma resposta
para o impacto da pandemia de COVID
19
Com o objetivo de promover a autonomia,
desenvolvimento pessoal e ﬁnanceiro de 35
Mulheres Vivendo com HIV/Aids (MVHA)
oferecemos o curso de confecção de bonecas
de pano tradicionais, vislumbrando o
empreendedorismo para geração de renda,
bem como a formação de uma da Rede de
Confecção nas 5 regiões brasileiras. 35 MVHA
participaram dos cursos de boneca e
empreendedorismo.

SETEMBRO
PROJETO OLHA ELAS: POSITIHIVAS
NA MÍDIA
O mês de Setembro aconteceu com muitas
novidades. O MNCP lançou a série intitulada
“Olha Elas – PositHIVas na Mídia” . Foram
muitas as publicações de vídeos animados
informativos, produzidos no estilo whiteboard,
podcasts, seminários, lives, cartilha e muitos
cards, objetivando ampliar as estratégias de
advocacy, comunicação e informação sobre
os eixos de autocuidado, vacinas, direitos à
saúde sexual e reprodutiva, efeitos do HIV e
dos antirretrovirais nos corpos femininos.

PRODUÇÃO DE VÍDEOS INFORMATIVOS

PODCAST’S PRODUZIDOS
Fala, posithivas! Esta é uma série podcast com três episódios com um papo massa e
esclarecedor sobre direitos sexuais e reprodutivos, autocuidado e vacinação.

SETEMBRO
MANIFESTANDO NOSSA INDGNAÇÃO
E REPÚDIO
Os últimos anos têm sido mesmo de desaﬁos
gigantes para a sociedade. Enfrentamos um
governo negacionista, preconceituoso e,
tambem negligente que deixa vencer mais de
240 milhões em insumos no SUS e, se não
bastasse, ainda temos que lidar com o
machismo estrutural que cerceia a liberdade
de escolha e decisão das mulheres no uso de
um método contraceptivo.

REALIZAÇÃO DE LIVES

OUTUBRO

OUTUBRO
DENÚNCIA
Direito Violado: Fórmula Láctea em falta para criança exposta ao HIV no Ceará
Propagação de mentiras pelo presidente da república ao simular ler num jornal a informação
de que as pessoas que tomaram duas doses d a vacina contra o coronavírus, no Reino

ADVOCACY
Reunião e participação na Frente Parlamentar
de Enfrentamento das IST/HIV/AIDS.
Na pauta, seis temas que consideramos
prioritários neste momento: demandas do
MNCP e políticas públicas para mulheres
que vivem com HIV/AIDS (MVHA), direitos
sexuais e direitos reprodutivos, situação social
e pobreza na pandemia da COVID-19,
intersecção entre Ministério da Saúde e
SUAS, desaﬁos da descentralização dos
serviços de HIV/AIDS e participação política
das MVHA na Frente Parlamentar Mista de
Enfrentamento das IST, HIV/AIDS e Hepatites
Virais.

OUTUBRO
OUTUBRO ROSA
Há algum tempo o MNCP tem observado com
preocupação o aumento dos relatos de casos e
suspeitas de câncer entre as mulheres que vivem
com HIV/AIDS. Estamos atentas.

TODA SOLIDARIEDADE QUE HÁ EM NÓS
Nos posicionamos publicamente em solidariedade e
sororidade a Andréia de Jesus – Dep Estadual pelo
PSOL/MG e líder do Conselho de Direitos Humanos
da ALMG, por ameaças de morte sofridas após
defender investigação da operação policial em
Varginha no dia 31/10 que deixou 26 mortes

NOVEMBRO
REPRESENTAÇÃO - CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE
O MNCP garante mais uma vez representação direta no Conselho Nacional de Saúde

DEZEMBRO
DEZEMBRO VERMELHO
Nossa voz, demandas e indgnação sendo
apresentadas no Câmara Federal
Sessão solene realizada pela Frente Parlamentar
de Enfrentamento ao HIV/AIDS em homenagem
ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS.

MANIFESTO VIRTUAL
“EU GRITO!”
Esse foi o tema de nossa manifestação virtual em alusão a 1° de Dezembro, Dia Mundial de
Luta contra a AIDS, quando iniciou também o mês DEZEMBRO VERMELHO para
conscientização sobre promoção da saúde de pessoa vivendo com HIV/AIDS e prevenção
ao HIV. Eu grito por que há um esforço para nos manter solícitas, mansas, inofensivas,
dóceis, caladas. Não aceitamos isso como opção gritamos!
Estamos envolvidas numa luta pelo direito à saúde com dignidade para todas, todos e todes.
Há um evidente retrocesso em relação às políticas públicas de saúde, em especial, de
assistência e prevenção do HIV/AIDS. Tentam nos invisibilizar. Não aceitamos isso, então
gritamos! São muitas as razões pelas quais gritamos, então resistimos! E você, qual a razão
do seu grito?

VÍDEOS ‘EU GRITO’ - 3 EDIÇÕES

DEZEMBRO
DEZEMBRO VERMELHO - Seminário
Nacional MNCP
Nossa saúde é valiosa e nossos direitos devem
ser garantidos. Por essa razão precisamos falar
constantemente sobre Direitos Sexuais e Direitos
Reprodutivos, Vacinas para as PVHA e

REUNIÕES DE SECRETARIA E COLEGIADO NACIONAL
Ao longo do ano, realizamos muitas reuniões com a Secretaria e Colegiado
Nacional do MNCP

ARTICULAÇÃO POLITICA
REUNIÕES COM APOIADORES

DEZEMBRO
INCIDÊNCIA POLÍTICA
REUNIÕES COM GESTORES

ENCERRAMENTO DOS PROJETOS
Encerramos os Projetos Posithivas em Ação, Olha Elas: PositHIVas na Mídia e Mulher
Empreendedora: Uma resposta para o impacto da pandemia de COVID 19 e
comemoramos esse momento com muita alegria.
Alavancado pela força motriz das redes sociais, o movimento ganhou poder, engajou
outras mulheres que vivem com HIV/AIDS (MVHA), estabeleceu parcerias e ampliou
sua atuação em advocacy, as MVHA que particiraram direitamente dos projetos estão
mais fortalecidas, ganharam conﬁança e autonomia para seu desenvolvimento pessoal
e ﬁnanceiro.

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Encerramos as atividades do saldo positivo, em todos os
sentidos, com o coração cheio de gratidão e esperança. Por
isso é de extrema importância que possamos parar um pouco,
respirar e olhar para a nossa rotina, olhar a quantas andam as
nossas emoções, nos reabastecer do amor da familia e
amigos para reiniciar o ano com entusiasmo, força e coragem.

BALANÇO

Matérias para o Site: 47
Cards Informativos: 110
Cards para Campanhas e Manifestações Virtuais: 168
Manifestações Virtuais realizadas: 02 (Em defesa do SUS - Eu
Grito/Dezembro Vermelho)
Campanha realizada: 01 (Precisamos falar sobre HIV e Comorbidades)
Reuniões Projetos: 21
Reuniões de Articulação/Advocacy/Incidência: 08
Reuniões com MVHA das 5 regiões: 05
Encontro Nacional:01
Seminário Nacional: 01
Oﬁcina para manuseio do Site: 04 aulas
Oﬁcinas Mídias Digitais: 06
Oﬁcina CANVA: 4
Oﬁcina Empreendedorismo: 09
Curso de Bonecas de Pano: 4 aulas
Projetos realizados: 03
MVHA participantes nos projetos: 79
Representações Políticas: 03 (CNS, CNDM, Frente Parlamentar)
Lives realizadas: 06
Vídeos produzidos: 10
Podcast’s produzidos: 03
Produção de Guia Informativo: 01
Participação em Audiências Públicas e Solenes: 03

