
Ata reunião GT Adolescências e Juventudes 

 

Data: 30 de junho de 2016 

Local: Forum ONG/Aids 

Presentes: Andrea (GIV), Tomio (GIV), Tatiane (APPA), Jéssica (APPA), Teresa 

(Instituto Vida e Amor e Arte Sol), Hiroko (Grupo Pela Vidda), Carla (Anima), Allan 

(Anima), Lucas (Anima), Maila (Grupo TUMM). 

Os participantes se apresentaram e contaram o trabalho que fazem com e para jovens 

em suas ONGs. Os dois jovens da Anima, Allan e Lucas, relataram como foi elaborado o 

livro "Manual de SobrevHIVência" e as rodas de conversa sobre o livro que eles 

realizam em escolas. O livro foi disponibilizado para os participantes da reunião. 

Contaram também que outro jovem da Anima, Felipe, faz raps e foi convidado a cantá-

los no CRT e no SAE Santana.  

 

Foi votado o nome para o GT. As opções eram: "GT Adolescentes e Jovens" e "GT 

Adolescências e Juventudes".  Foi escolhido "GT Adolescências e Juventudes". 

 

Retomado os objetivos do GT: 

-Articular e fortalecer as ONGs que trabalham com a população adolescente e jovem 

que vive com HIV e as que trabalham com prevenção voltada para jovens 

- Fortalecer os jovens que vivem com HIV no estado de SP e os jovens que trabalham 

com prevenção 

- Articular a comunicação entre os serviços de saúde, social, redes de educação e as 

ONGs que trabalham com jovens.  

 

Discussão do texto: "Participação juvenil e luta contra a aids" (Bete Franco, Jocas, ano 

8, nº 17, 2007). Pontos levantados: 

-apesar do texto ser antigo, o tema é atual; 

- importância de fazer com os jovens e não pelo e para eles; 

- os adolescentes e jovens não podem ter a total de responsabilidade de fazer tudo e 

mudar o mundo. Tem que ter responsabilidade compartilhada com adultos que os 

apoiam; 

-dificuldade de "chegar" nos jovens do estado. 

 

Texto para o próximo encontro: "Múltiplas Juventudes" (Participação Cidadã dos 

adolescentes e jovens, UNICEF) 

 



Próximos passos: 

- uma reunião do GT que reunirá pelo menos 2 jovens de cada ONG participante 

(prevista para dia 17/09, no GIV. Rodrigo irá verificar se há possibilidade financeira 

para arcar com as passagens/estadia). 

Próxima reuniao: 11/08 às 10h no Fórum. Será discutido o texto proposto para leitura e 

como será a reunião de setembro com a participação dos jovens. 

 


