
 

 

SÚMULA DA 3ª REUNIÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE 2013 

Data: 09/04/2013 

Local: Sala de Convivência/GPV-RJ 

Horário: 18:00 (inicio)  

Participantes: 14 conforme livro de presença. 

Pauta: 1 - Atualização da situação Institucional e encaminhamentos / Marcio, Fátima, Josimar e Renato; 2 - 

Proposta de AGO e reestruturação da Diretoria / Marcio; 3 - Questões de Representação Institucional e 

Esclarecimentos sobre a postagem de Mara / Marcos e Mara; 4 - Programação 24 Anos GPV-RJ e Mutirão 

da Solidariedade - agenda e propostas / Marcio; 5 - Repasse do projeto integrado com Criola e Universidade 

do Texas / Mônica e Marcio; 6 – Informes. 

 

Pauta 1: 

— Josimar informou que os recursos nas contas bancárias do GPV-RJ continuam bloqueados e que já há dois 

processos que foram parcelados. Baseado em sua experiência profissional, ele supõe que o juiz possa pedir o 3º 

processo de parcelamento e possa liberar todos os recursos caso o GPV-RJ assuma tal compromisso. 

— Fátima também fez comentários sobre o bloqueio dos recursos. 

— Marcio comentou que apesar de não querer se afastar do GPV-RJ, ele precisará tomar uma posição até a 

próxima RPA a respeito de sua atuação na instituição. 

— Marcio comentou que por hora foram trocados somente e-mails informais a respeito da crise no GPV-RJ. 

Quando decidirem emitir uma Nota Oficial, será necessário avaliar o conteúdo. Deve-se evitar citar nomes pelo não 

pagamento do INSS, ambos ocorridos em gestões passadas entre 2000 e 2007.  

— Regina elogiou as atuais ações de apoio ao GPV-RJ e enfatizou que se tais ações fossem realizadas no passado 

os resultados seriam positivos. 

— Marcio comentou que desde a roda do dia 05/04 a Dr. Marcia Rachid está muito sensibilizada e tem enviado 

mensagens e dado contribuições e ideias referentes a local para bazar beneficente na Zona Sul, leilão de artes 

beneficente, profissionais de saúde para consulta comunitária no GPV-RJ (médicos, enfermeiros e nutricionistas) e 

cursos de atualização para profissionais de saúde a custo simbólico no GPV-RJ. Marcio teve reunião com um 

amigo pessoal dela, que é realizador do Miss Brasil e fará um grande evento com renda para o GPV-RJ (talvez 

bingo ou tarde de autógrafos). Bruno Catoni falou para Marcia Rachid que a hora que o GPV-RJ quiser eles 

“cavam” uma notícia. 

— Marcio teve reunião com Carlos Tufvesson, sobre possibilidades de projetos que envolvem conselheiros de 

saúde e lideranças e eventos para arrecadação de recursos para o GPV-RJ.  

— Marcio informou que foi contactado por uma representante da maior empresa americana de cosméticos, que 

ficou muito sensibilizada com nosso site e deseja criar uma parceria com o GPV-RJ. Ele informou que já há 

propostas para o GVP-RJ ter participação em programas televisivos. Ele fez comentários referentes a uma 

produtora da TV Globo. 
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— Com relação ao Bazar, Marcio comentou que tudo indica que ele ocorrerá como já estava previsto. 

— Regina sugeriu fazer logo um release relativo aos eventos. Marcio comentou que já havia a ideia, mas faltava 

por em prática.  

— Apesar da crise do GPV-RJ já ter sido comentada nas redes via internet e ter havido repercussão até em Brasília, 

Marcio propõe que até a próxima RPA a situação do GPV-RJ seja tornada pública. 

— Alexandre pensa que devemos usar a figura do Herbert Daniel para sensibilizar as pessoas. Ele  enfatiza que os 

famosos que sabem da história do HIV conhecem o Herbert, que está em todos os livros e é estudado em 

Faculdades. 

— Josimar elogiou o empenho de Sandra do Valle em conseguir doações e colaborações em prol do GPV-RJ.  

Marcos fez referência a Laura Lee também. 

 

Pauta 2: 

— Marcio concluiu que o mais produtivo agora seria não realizar nova eleição, realizar um referendo na 

Assembleia Geral Ordinária com o intuito de recompor o cargo de vice-presidente e manter Rene como Diretor 

Financeiro com procuração passada para Marcio Alexandre ou outra pessoa. Marcio lembrou que tanto o Referendo 

como a eleição são procedimentos que gerarão gastos.  Marcio fez referência ao Conselho Fiscal. Ele citou 

procedimentos que deverão ser realizados antes da AGO.  

— Fátima comentou que é melhor seguir o Estatuto. 

— Regina questionou motivo deste referendo considerando os gastos, sugeriu seguirmos os meses restantes 

mantendo a vacância e lembrou que o GPV-RJ “sobreviveu” bem sem o Rene todo este tempo. Ela consultou 

documentação para ver o que consta no Estatuto. 

— Josimar comentou que o GPV-RJ está com visibilidade negativa e portanto é melhor dar transparência para esta 

situação. 

— Marcos lembrou que não estamos decidindo nada agora e que detalhamentos sobre o tema não precisam ser tão 

aprofundados no momento. 

— Marcio informou que o atual quadro de Membros Participantes do GPV-RJ é parecido com o passado, tem em 

torno de 13 pessoas e a listagem será enviada pela Lista Vidda. 

— Dia 07/05 - 4ª RPA de 2013. 

— Marcio fez agradecimentos ao Pela Vidda-Niterói a algumas pessoas, entre elas Sandra e Cida, pela colaboração 

e participação no Bingo em Niterói.  

 

Pauta 3: 

— Marcio informou que esta pauta foi solicitação de Marcos Moreira.  

— Marcio lamentou o ocorrido, mas tem consciência de que não execrou ninguém. Ele admitiu nossa falha de 

comunicação nos e-mails, mas solicitou que todos leiam os e-mails mais atentamente. Ele informou a pressão que 

sofreu de lideranças e parceiros dos Movivmentos de Aids e LGBT.  

— Marcos comentou que abriu um canal de diálogo mas Mara mal falou com ele, alegou que como Presidente 

Interino deveria ter sido procurado para uma conversa, opinou que a postagem não foi uma brincadeira e exibiu-a 

em seu computador durante a reunião. 

— Mara alegou que cumprimentou Marcos com “bom dia”. Ela comentou que todos devem saber do ocorrido em 

1º de abril e relembrou que na véspera estava conversando com Alessandra sobre o Projeto com as transexuais da 

qual ela se orgulha de fazer parte. Ela informou que chegou a tentar separar página de amigos da página de 

militância em rede social na internet, o que não funcionou na prática. Ela informou que já se retratou em sua página 

em rede social. Ela disse que possui amigos “de cor”, gays e transexuais, mas nunca participou de Parada LGBT 



por ter outra militância. Ela enfatizou que conhece a carta de princípios do GPV-RJ e por isto não faz referências a 

sua crença dentro da instituição. Ela informou que sabe da responsabilidade de suas funções e citou que não 

repassará nenhum problema para os parceiros do Educar Para Viver, projeto que é muito importante para o GPV-

RJ. Ela informou que ainda tem uma palestra para apresentar.  

— Mara leu um e-mail enviado por Marcio, comentou que a questão foi levada a um membro de uma Rede e 

alegou a partir deste fato é que o assunto veio para as nossas listas. Ela alegou que já havia sido desligada do GPV-

RJ, sobretudo porque o título do e-mail é “decisão de diretoria”. 

— Vários participantes da reunião discordaram de que Mara já tenha sido desligada da instituição. 

— Marcio comentou que Mara entrou em contradição, pois a postagem hora foi tida como brincadeira de 1º de 

abril, hora não. Marcio perguntou a todos se o e-mail dele ficou confuso. Marcio disse que por ele a Mara pode 

postar o que quiser, mas o problema é que ela é uma pessoa pública. O ônus da má repercussão deveria ser de quem 

postou e não dele e de outros voluntários do GPV-RJ que receberam telefonemas e mensagens e tiveram que dar 

justificativas.  

— Aninha informou que devido a estes problemas ela quis conversar “tete a tete” com Mara. Ela disse que Mara se 

retratou, mas está melindrada e quer se afastar temporariamente, inclusive da reunião das mulheres. O Grupo Agra 

apóia Mara e concorda que ela precisa de um tempo para esperar “baixar a poeira” e depois retornar.  

— Renato da Matta relembrou que estava no Facebook, observou um link relativo ao conteúdo postado por Mara, 

pensou que isto geraria um problema sério e telefonou para o Marcio. Ele relembrou que em conversa com Mara no 

GT OSC/OG/SES-RJ, ela não disse que se tratava de brincadeira de 1º de abril e sim que o perfil era dela e era 

pessoal. Ele se magoou quando Mara questionou se ele levantava a bandeira hétero e lembrou que ele nunca foi 

agredido nas ruas por ser hétero, o que ocorre com os homossexuais. 

— Josimar fez elogios à Mara por sua atuação em questões como por exemplo, a discussão do Vale Social. 

— Regina citou o Estatuto e disse que nestas situações é necessário criar um Conselho de Ética. Ela enfatizou a 

pluralidade de pensamentos, religiões e posturas. Citou Heidegger, autor que fala sobe a pluralidade das pessoas e 

que cada um é plural, assumindo diferentes características nos diferentes contextos em que atua. 

— Marcio enfatizou que ele e Marcos não tomaram nenhuma decisão de expulsão e sim propuseram afastamento, 

que a expectativa era se ela viria ou não a esta reunião, e que agora quem tem que tomar a iniciativa de conversar 

com o GPV-RJ é Mara. 

— Fátima sugeriu que Mara reflita, lembrou que somos pessoas públicas e citou seu próprio exemplo ao evitar 

realizar uma postagem no Facebook porque sabe que sua opinião pode ter repercussão. 

— Alessandra confessou que ficou perplexa com a postagem de Mara no momento em que leu, mas enfatizou que 

não tem nada contra ela. Como amiga, ela recomendou que Mara tenha mais cuidado com suas postagens para não 

gerar problemas. Ela comentou que há pessoas de fora que são hipócritas, pois “metem o malho” e depois fingem 

dar apoio, o que faz com que o pessoal do GPV-RJ fique com a imagem de críticos e “durões”. 

 

Pauta 4: 

— A Reunião de maio do TransRevolução terá que ser adiada devido a Celebração dos 24 anos do GPV-RJ.  

 

Pauta 5: 

— Marcio informou que a ONG Crioula nos procurou há 2 meses. Eles estão intermediando um intercâmbio de 

estudantes americanos da Universidade do Texas e que realizarão pesquisa sobre a “Diáspora Africana”, cursam 

algo equivalente a um curso de extensão e ficarão um mês no GPV-RJ.  

 

Informes: 



— Marcio informou que na semana que vem o GPV-RJ receberá visita de uma ONG argentina. Ele contactou 

NetGay para participar deste encontro. Também receberemos a visita de um estudante francês e Marcio não sabe 

como será a comunicação. Regina demonstrou interesse em estar presente.  

— Marcio comentou que amanhã (10/04) será realizado o Seminário “Observatório Urbano na Promoção e Defesa 

de Direitos no Contexto de HIV e Aids no Município do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Áreas Limítrofes” 

no Auditório da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (10º andar). Este evento foi uma articulação de 

Marcio, Mara e Fátima. Há advogados da OAB que confirmaram presença e o Município do Rio de Janeiro está 

apoiando com lanche. Marcio enfatizou a importância da presença de Mara e ela confirmou que estará inclusive 

devido a uma articulação que está realizando. 

— Alessandra informou que o TransRevolução está precisando de ajuda pois está em crise. As participantes estão 

sentindo falta da Giselle, que era mais “mãezona”, enquanto ela é uma coordenadora com perfil bastante diferente e 

isto não está funcionando bem com as Trans. Ela, que atualmente está com tempo livre, se ofereceu para trabalhar 

no GPV-RJ realizando quaisquer tarefas, como redigir e-mails, fazer café e realizar atendimento ao público. 

— Marcio enfatizou que o perfil de serviço dos voluntários no GPV-RJ é exatamente este. 

— Renato da Mata informou que irá amanhã a Brasília e se esforçará ao máximo para resolver questões do GPV-

RJ com o INSS.   

— Marcio pediu a todos que mantenham energia positiva para que tudo corra bem com relação aos eventos 

beneficentes para o GPV-RJ. 

 

 

                                                                              Viva a Vida! 

 

                    Elaboração: Monica Souza 

                    Revisão: Marcio Villard 

 


