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Ativistas criticam governo pelo desabastecimento de camisinhas
femininas

31/03/2011 - 17h45

“Não queremos desculpas, e sim soluções”, disse a
ativista Nair Brito, do Movimento Nacional das
Cidadãs PositHIVas - Núcleo São Paulo. Nair se
refere ao fato do Ministério da Saúde não repassar
há um ano preservativos femininos aos Estados e
Municípios, conforme reportagem publicada nesta

quinta-feira pelo site Terra. Leia aqui.

Para a militante, é responsabilidade do governo impedir que isso aconteça. “Se não
podemos comprar com um fornecedor, então vamos comprar com outros e se o
preço for muito alto, vamos negociar”, declarou. 

Nair acredita que a falta deste insumo preventivo dificulta ainda mais para as
mulheres na discussão sobre o sexo seguro. “Quando o homem não quer usar a
camisinha, a mulher pode sugerir que ela use, mas sem camisinha feminina fica
impossível”, explicou.

Jenice Pizão, do Movimento Nacional das Cidadãs PositHIVas, de Campinas,
lembrou que há muito tempo as mulheres reclamam da dificuldade do acesso ao
preservativo feminino. “Os governantes precisam entender que estão lá para
resolver os problemas. Nós que estamos na ponta queremos a garantia do
material”, criticou.

Já a integrante da Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV e
Aids, Camila Pinho, afirma que o movimento social precisa cobrar mais o governo
sobre esse problema. “Há muito tempo faltam preservativos femininos, e quando
não cobramos, eles se acomodam”, disse. 

Segundo o site Terra,  “o diretor do Departamento Nacional de DST/Aids e
Hepatites Virais, Dirceu Grecco, explicou que a suspensão ocorreu porque a fábrica
indiana que era fornecedora do Brasil fechou e a única fabricante existente hoje no
mundo, a Female Health, com indústrias na Inglaterra e Estados Unidos, reajustou
o preço do produto, que passou de R$ 0,40 para R$ 1,80 a unidade.”

A assessoria de imprensa do Departamento de Aids informou que essas
informações estão equivocadas e que irá explicar o problema, mas ainda não se
pronunciou.

Talita Martins

Desabafo PositHIVo

Por Tiago Pereira da
Costa

Sou portador do HIV e
trabalho como educador
social em uma ONG/Aids.
Confesso que não é fácil
desenvolver um bom
trabalho, principalmente
quando não se tem o apoio
dos órgãos de primeiro
setor, responsáveis pela
promoção de vida aos já
infectados e a prevenção da
população. Antes, porém,
de falar das dificuldades
financeiras que as
ONGs/aids passam para se
manter, é preciso entender
o que é uma ONG, e em
quais circunstâncias elas
surgiram e a importância de
sua atuação. 

As ONGs – Organizações
não governamentais - são
órgãos sociais tão recentes
quanto importantes na
história da sociedade. A
denominação que as
caracteriza foi cunhada na
Ata de Constituição da ONU
- Organização das Nações
Unidas - datada há mais de
65 anos, onde são definidas
como “Entidades civis sem
fins lucrativos, que realizam
trabalhos em benefício de
uma coletividade.” As ONGs
visam atender diversos
setores (raça, religião,
sexualidade, classe social),
que se veem oprimido-
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