SÚMULA DA 8ª REUNIÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA (RPA DE
SETEMBRO DE 2013)
Data: 24/09/2013
Local: Sala de Convivência/GPV-RJ
Horário: 18:00 (inicio)
Participantes: 05 conforme livro de presença.
Pauta: 1) Atualização do processo GPV-RJ/INSS/RF; 2) Plano Institucional 4º
Trimestre de 2013 - Ações e prioridades; 3) Plano de Reestruturação Institucional
com vistas a 2014 - Reformulação da Agenda Social e Prioridades; 4) Informes
gerais.
Pauta 1:
— Marcio informou que houve um novo bloqueio financeiro há cerca de 1 mês. Ainda
não houve recurso por parte do advogado atual, que tem uma forma diferente trabalho,
ao invés de petição prefere primeiro despachar e encaminhar com o juiz, inclusive
solicitou que o financiador o nomeie responsável para resolver estas pendências. Isto
pode gerar problemas e desconfiança por parte de nosso financiador. Só efetuar
parcelamentos não está resolvendo o problema, e se for necessário, teremos que
contratar outro profissional futuramente.
— Regina perguntou sobre o Renato da Matta. Ela lembrou que ele afirmou que faria
todo o possível através de seus conhecimentos dentro do INSS para tirar juro e correção
para parcelar a principal e pôr o resto do valor a correr de vista. Ela diz que no
momento, para ―matar na raiz‖ devemos tratar da parte política, pois passamos dos
prazos.
— Marcio respondeu que Renato agiu bastante nesta questão, porém, há ainda
pendências como a não realização do último desbloqueio (Josimar está processando) e
questões a serem resolvidas com um contato na Receita Federal/INSS. Tudo isto está
em andamento.

Pauta 2:
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— Marcio comentou que o encerramento deste ano será com a mesma dignidade do
início, mas em 2014 necessitaremos de uma rápida reestruturação. Ele alegou estar
desgastado com excesso de responsabilidades (agenda, dívida, manutenção da sede) e
ter que responder por todas as demandas do GPV-RJ. O ideal é que haja representantes
formais mais presentes.

Agenda das Paradas LGBT:
— 06/10 – Parada da Maré (GPV estará).
— 13/10 – Parada de Copacabana (Fórum estará e GPV-RJ talvez esteja).
— 26/10 – Parada de Madureira (GPV estará).
— De 21 a 23/11 – 1º ―Babadão da DiversidAids‖. Evento realizado em parceria com a
Secretaria Estadual de Saúde/Programa Estadual de DST/Aids. Talvez haja parceria
com o MNCP utilizando recurso do Ellas.
— 01/12 – Atividades do 1º de Dezembro.
— Está prevista a realização de mais um evento na Universidade Veiga de Almeida nos
moldes dos últimos, mas sem atualizações temáticas, apenas Vídeo-Debate com
temática do HIV e Aids.
— As Atividades de Convivência deverão ser realizadas somente até antes de 10/12.
— 09 a 13/12 – Bazar Solidário.
— 17/12 – Última RPA.
— 19/12 – Avaliação e Confraternização de Fim de Ano.
— Talvez ainda este ano - Seminário Interno. O objetivo é iniciar a temática de
reestruturações no GPV-RJ.

Informes Gerais:
— De 21/12 até a 3ª segunda feira de janeiro – Recesso
— Provavelmente janeiro, fevereiro e início de março até carnaval – funcionamento do
GPV-RJ duas vezes por semana.
— Talvez março de 2014 – AGO. A nova diretoria já precisará ser constituída, pois a
atual vai até julho de 2014.
— Seminário Interno seguindo com as discussões sobre a reestruturação do GPV.
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— De 25 a 29/09 - XX ENTLAIDS - Encontro Nacional de Travestis e Transexuais que
atuam na luta contra a Aids. O evento será em Curitiba, haverá exibição do vídeo
―Respeito‖ e participarão do evento Indianara, Juliana, Julia, Leonardo e Marcio
Villard.
— 03/10 – ―Oficina Mídia Ninja: Comunicação Online na web‖ promovida por Cazu
Barroz na sede do GPV-RJ às 17h.
— 04/10 – 1º Inspiration Gala Rio de Janeiro, evento beneficente promovido pela
amfAR no Copacabana Palace. O baile contará com show, presença de celebridades e
leilão de obras de arte. O GPV-RJ estará presente e parte da renda será doada para a
ONG.
— Marcio informou que Julia atualmente está em estágio no GPV-RJ.
— Em outubro o GPV-RJ receberá uma equipe argentina de AHF envolvida com
testagem de HIV. Marcio comentou que Marcia Rachid concorda que devemos nos
envolver com testagem rápida do HIV e isto pode também ajudar em nossa
sustentabilidade.

Viva a Vida!

Elaboração: Monica Souza
Revisão: Marcio Villard
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