
Ata reunião do GT Adolescente e Juventude do Fórum de ONG/Aids 

do estado de São Paulo. 

Data: 15 de abril de 2016 

Local: Fórum  

Presentes: GIV – São Paulo (Tomio e Andrea); APPA – Presidente Prudente 

(Josiane e Jéssica); TUMM – Mococa (Maila e Cíntia); GAPPA de Brotas 

(Fernanda) e Fórum (Carol). 

As representantes das ONGs apresentaram as atividades que desenvolvem nas 

suas cidades.   

ONG APPA tem atividades internas com pessoas que vivem e convivem com 

HIV/Aids. Não há um grupo específico para adolescentes e jovens que vivem 

com HIV, porém aproximadamente 10 jovens frequentam a instituição. 

Realizam, também, trabalhos de prevenção fora da ONG. Realizam trabalho de 

prevenção fora da ONG. 

Grupo TUMM trabalha especificamente com prevenção voltada para 

adolescentes em algumas escolas (em Mococa, Jau e Botucatu). Não tem contato 

com adolescente e jovens que vivem com HIV. 

GAPPA de Brotas desenvolve trabalho de prevenção fora da Instituição e 

trabalho com portadores na ONG. Não há participantes adolescentes e jovens na 

Instituição. 

GIV tem projeto voltado para adolescente e jovens que vivem com HIV. 

Encaminhamentos: 

- reuniões mensais em São Paulo; 

- convidar outras ONGs para participar das reuniões; 

- fortalecimento dos adolescentes e jovens que vivem com HIV e ações de 

prevenção voltada à população jovem; 

- as ONGs participantes vão, junto à vigilância epidemiológia/serviço de Aids do 

seus municípios, levantar o número de adolescente e jovens que vivem com HIV 

em suas cidades. Se elas não conseguirem esses dados, fazer uma interlocução 

com o Programa Estadual; 

- criação de grupo de email, whatsapp e facebook para comunicação entre os 

membros do GT. 

Próxima reunião será no dia 20 de maio às 15h no GIV- Grupo de Incentivo à 

Vida. 



 

OBS: O objetivo do GT é ampliar e fortalecer a discussão sobre políticas públicas 

de HIV/Aids voltadas para a população jovem - vivendo e convivendo com HIV 

Aids, mas para isso precisamos: 

- fortalecer os jovens que vivem com HIV/Aids no estado de São Paulo; 

- fortalecer as ONGs, que trabalham com a população jovem que vive com HIV 

aids e com prevenção voltada a jovens 

 


