
Ata reunião GT Adolescências e Juventudes 

 

Data: 12 de setembro de 2016 – 14h00m 

Local: Forum ONG/Aids 

Presentes: Andrea (GIV), Tomio (GIV), Jéssica (APPA), Teresa (Instituto Vida e Amor), Hiroko 

(Grupo Pela Vidda), Domênica (Anima), Maila (Grupo TUMM), Sandra (Poder Jovem), Regina Brito 

(Vitória Régia), Andreia (Fênix), Willian (Fênix) e Aline (RJSP+). 

 

1. Lida a ata anterior e as resoluções do planejamento das atividades de 2017. 

2. Planejamento das atividades do GT aprovado pelo Fórum: 

- 10 reuniões mensais no ano, na data anterior ou posterior às reuniões do Fórum;  

- um encontro estadual para 40 participantes, provavelmente em setembro, para adolescentes (14 a 

18 anos) e profissionais/voluntários das ONGs participantes do GT, sendo 20 do interior. 

Lembrando que em 2017 será realizado em encontro estadual para jovens que vivem com HIV/Aids 

(pela Rede de Jovens São Paulo+). 

3. A proposta de alguns participantes de uma reunião ampliada em um sábado no final de outubro 

de 2016, com dois jovens de cada ONG participante, não foi aprovada pelo Rodrigo, por não haver 

verba. 

4.Teresa ficou responsável pela articulação da vinda dos participantes do interior para a reunião, 

junto ao Fórum. 

4. Foi discutida a dificuldade das ONGs que trabalham com prevenção, principalmente as do 

interior, não conseguirem fazer um trabalho nas escolas. Algumas ONGs também não conseguem 

ter articulação com os serviços que atendem pessoas com HIV/Aids de suas cidades. Resolvemos 

escrever um ofício para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e outro para o Programa 

Estadual de DST/Aids para melhorar as articulações políticas com essas instâncias. 

O grupo foi dividido em dois para confecção desses ofícios.  Para o de educação ficaram 

responsáveis: Jéssica, Maila, Teresa, Domênica e Sandra. Para o da saúde: Andrea, Tomio, Hiroko, 

Andreia, Willian e Regina. Uma prévia dos ofícios será enviada para todos os participantes do GT até 

o dia 30 de setembro para considerações. Após as considerações do grupo, serão encaminhados para 

a diretoria do Fórum para análise e para ver se elas estão alinhados ao pensamento do Fórum. A 

partir daí, serão encaminhados para a Secretaria da Educação e Programa Estadual. Após a resposta 

dessas instâncias, reuniões serão marcadas, através do GT e Fórum, entre as ONGs e as instâncias 

municipais de educação e saúde, para serem feitas as articulações necessárias.  

Na próxima reunião do Fórum serão apresentados os ofícios e as resoluções pelos participantes do 

GT que estarão na mesma.  

5. A reunião de outubro será articulada através de e-mail entre os participantes do GT, não havendo 

reunião presencial, por não adequação de agenda. 


