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SÚMULA DA 9ª REUNIÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA (RPA DE 

OUTUBRO DE 2013) 

Data: 22/10/2013 

Local: Sala de Convivência/GPV-RJ 

Horário: 18:00 (inicio) 

Participantes: 08 conforme livro de presença. 

 

 

Informes Gerais:  

 

— Hoje a RPA vai reforçar as principais agendas informadas na última RPA em 24/09 e 

vai informar algumas alterações da agenda de novembro.  

— Na semana de 18 a 22/11 o GPV-RJ fechará dia 20 por ser feriado e do dia 21 a 23 

devido ao evento ―1º Babadão da DiversidAids‖ . Por este motivo e também por causa 

de um evento no GPV-Niterói, não haverá RPA em novembro. Durante este período os 

voluntários realizarão trabalho interno.   

— O GPV-RJ fechou uma parceria com a AHF Argentina (Aids Health Foundation), 

ONG que possui tecnologia em testagem rápida de HIV, para realizar treinamento em 

novembro com vagas para 25 participantes. Haverá apoio da Secretaria de Saúde do Rio 

de Janeiro. Também há a expectativa de realizar testagem aqui dentro do GPV-RJ. 

— Houve comentários sobre o kit de teste de HIV vendido em farmácia. 

— Houve comentários sobre a política de início imediato de tratamento de PVHA por 

questão de controle epidemiológico. 

— Dia 23/10 – Reunião do Fórum de ONG/Aids-RJ integralmente. O GPV-RJ deve se 

retirar da Secretaria Executiva do Fórum. 

— 1º de Dezembro – Atividade no Parque de Madureira integralmente. 

— Regina perguntou sobre a Parada de Copacabana.  
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— Marcio respondeu que atualmente as Paradas LGBT exibem muito mais glamour e 

festas do que deveria. Falta ação política, intervenção cultural estratégica, espaços de 

intercâmbio sobre o universo LGBT e, principalmente, sensibilização e mobilização da 

sociedade para as políticas de respeito às diversidades. 

 — Regina perguntou sobre a amfAR e o Baile de Gala.   

— Marcio comentou que a amfAR é uma fundação que apóia pesquisas e ações sociais 

ligadas ao combate à Aids e possui um fundo para o qual o GPV-RJ já havia se inscrito 

3 vezes porém não foi contemplado. Desta vez o GPV-RJ foi indicado por Carlos 

Tufvesson para receber uma premiação em dinheiro, que é parte do que foi arrecadado 

no Inspiration Gala. Ainda não tivemos acesso a quanto e quando receberemos o 

prêmio. 

— Marcio pediu que conste em Ata o furto do nosso datashow nas dependências do 

GPV-RJ em meado de outubro. Ele comentou o desgaste que isto gerou e pediu que os 

voluntários sejam muito mais cuidadosos e não permitam que os usuários do grupo 

adentrem sem serem anunciados. Os frequentadores e voluntários do Grupo só são 

autorizados a transitar nas dependências internas (fora da Recepção e Convivência) com 

devida autorização. 

  

 

                                 

                                          Viva a Vida! 

 

                    Elaboração: Monica Souza 

                    Revisão: Marcio Villard 

 

 

 


