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Articulação Nacional de AIDS <articulacao.nacional@gmail.com> 8 de junho de 2020 11:53
Para: CNS - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE <cns@saude.gov.br>, presidencia.cns@saude.gov.br, Ana Carolina
Dantas Souza <anad.souza@saude.gov.br>
Cc: Moysés Toniolo <redebahia@yahoo.com.br>
Cco: Márcia Leão <marciableao@gmail.com>

À mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde - CNS

c/c Moysés Longuinho Toniolo de Souza

 

Senhoras e Senhores,

A Ar�culação Nacional de Luta contra a AIDS – ANAIDS é um cole�vo que reúne representações dos Fóruns e
Ar�culações Estaduais de ONG/AIDS, Redes e Movimentos de Pessoas Vivendo com HIV/Aids, democra�camente
eleitos em fóruns locais e encontros regionais, que tem como missão reforçar a ar�culação e a par�cipação da
sociedade civil organizada na resposta ao HIV e representá-la em diferentes instâncias e eventos. A ANAIDS,
através de seu representante Moysés Longuinho Toniolo de Souza, é conselheira nacional de saúde.

A ANAIDS, tem em seu mandato, entre outros temas, a defesa dos direitos das mulheres e o reconhecimento da
família afe�va, cons�tuída na forma de expressão de cada indivíduo, como pode ser observado nos valores
expressos no documento final do úl�mo ENONG – Encontro Nacional de ONGs, Redes e Movimentos que atuam
no enfrentamento ao HIV/Aids e suas coinfecções (doc. 1).

Recebemos todas as informações a�nentes ao Conselho Nacional de Saúde e as a�vidades desenvolvidas,
solicitando a nossas afilhadas que contribuam e par�cipem de a�vidades que visem a promoção da saúde, a
qualificação e manutenção do SUS e a garan�a dos direitos dos cidadãos. Reconhecemos que o CNS sempre se
pautou por esses princípios, mo�vo pelo qual sempre apoiamos as a�vidades desenvolvidas por esse cole�vo.

Ocorre, que ao realizarmos o planejamento para a par�cipação na a�vidade do dia 09 p.v, in�tulada “Marcha pela
vida”, deparamo-nos com a já existência dessa ação, que já teve 13 edições, no Brasil, e é promovida por diversos
cole�vos ligados a várias expressões religiosas e que tem como pauta principal ser contra o aborto, em qualquer
de suas formas, incluindo o aborto legal e rompendo com as discussões dos direitos sexuais e reprodu�vos das
mulheres. Essa marcha, que é mundial (links ao final deste), prega ainda valores como o da família tradicional,
ancorada em preceitos heteronorma�vos, bem como marca uma forte presença contrária a diversas pautas dos
direitos das mulheres. A 13ª edição da “Marcha pela Vida” ocorreu de forma virtual no dia 02 de junho p.p.

Essa marcha, u�liza-se das #marchapelavida #marchavirtualpelavida, entre outras, o que quando da divulgação da
a�vidade do CNS, que tem também se u�lizado das mídias sociais, causará confusão e fará com que a sociedade e
até mesmo a mídia, associem as ações do Conselho Nacional de Saúde com as pautas e defesas dessa outra
a�vidade que tem cunho estritamente religioso, violando ainda assim, a laicidade que deve transversalizar as
ações desse Conselho.

Destarte, solicitamos à mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde, que se manifeste sobre a escolha e
manutenção do nome da a�vidade proposta para o dia 09 de junho, in�tulada “Marcha Virtual Pela Vida”, bem
como a possibilidade de uma alteração na nomenclatura ou qual solução poderá ser firmada, para que as
a�vidades não sejam vinculadas com as já citadas.

Aguardamos o posicionamento da mesa, para que este cole�vo decida quanto a sua adesão a a�vidade proposta.

Cordialmente,

 

Coordenação Execu�va da Anaids

 

Links de consulta:

< https://brasilsemaborto.org/ > acesso em 08 jun 2020

< https://pt.aleteia.org/2018/01/22/marcha-pela-vida-cartazes/ > acesso em 08 jun 2020

https://brasilsemaborto.org/
https://pt.aleteia.org/2018/01/22/marcha-pela-vida-cartazes/
https://arquidiocesejuizdefora.org.br/marcha-pela-vida-sera-realizada-neste-ano-de-forma-virtual/


08/06/2020 Gmail - URGENTE - Marcha pela vida

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9cb6c804d4&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-3759285204887408116&simpl=msg-a%3Ar-1387839115630… 2/2

< https://arquidiocesejuizdefora.org.br/marcha-pela-vida-sera-realizada-neste-ano-de-forma-virtual/ >
acesso em 08 jun 2020

< https://www.camara.leg.br/radio/programas/444269-acontece-hoje--em-brasilia--vii-marcha-pela-vida-
e-contra-o-aborto > acesso em 08 jun 2020

< https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/movimento-contra-o-aborto-faz-marcha-pela-vida-na-
esplanada-em-brasilia.ghtml > acesso em 08 jun 2020

< https://www.semprefamilia.com.br/defesa-da-vida/25-dos-melhores-cartazes-da-marcha-pela-vida-de-
washington/ > acesso em 08 jun 2020

< https://www.semprefamilia.com.br/blogs/blog-da-vida/marcha-pela-vida-na-italia-e-a-propaganda-do-
papa-por-one-of-us/ > acesso em 08 jun 2020

< https://www.youtube.com/watch?v=xrV2X-RZ-tM > vídeo da marcha - acesso em 08 jun 2020

< https://www. youtube.com/watch?v=FnmO-VnN3Uw > vídeo da marcha - acesso em 08 jun 2020

Articulação Nacional de AIDS <articulacao.nacional@gmail.com> 8 de junho de 2020 12:10
Para: marco.pereira@saude.gov.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://arquidiocesejuizdefora.org.br/marcha-pela-vida-sera-realizada-neste-ano-de-forma-virtual/
https://www.camara.leg.br/radio/programas/444269-acontece-hoje--em-brasilia--vii-marcha-pela-vida-e-contra-o-aborto
https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/movimento-contra-o-aborto-faz-marcha-pela-vida-na-esplanada-em-brasilia.ghtml
https://www.semprefamilia.com.br/defesa-da-vida/25-dos-melhores-cartazes-da-marcha-pela-vida-de-washington/
https://www.semprefamilia.com.br/blogs/blog-da-vida/marcha-pela-vida-na-italia-e-a-propaganda-do-papa-por-one-of-us/
https://www.youtube.com/watch?v=xrV2X-RZ-tM
https://www.%20youtube.com/watch?v=FnmO-VnN3Uw

