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Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero (Recife-PE)



Este relatório traz uma breve descrição das principais atividades promovidas pelo Fundo 

PositHiVo em 2016. O objetivo do documento é informar o que foi realizado pelo Fundo ao 

longo do nosso segundo ano de existência, além de prestar contas aos nossos apoiadores, 

conselheiros e à comunidade em geral.

As ações resumidas a seguir são frutos dos esforços da Coordenação Executiva e da equipe do 

Fundo PositHiVo, dos membros do Conselho Fiscal e de valiosos colaboradores externos. Tais 

ações só foram possíveis em função da confiança dos nossos apoiadores, que acreditaram na 

proposta da instituição e nos ajudam em todos os momentos.

O ano de 2016 foi exitoso para o Fundo PositHiVo, apesar dos inúmeros desafios. Nosso foco 

de trabalho neste segundo ano de atividade foi lançar o “1º Edital de Seleação Pública de 

Projetos”, consolidar a imagem do Fundo PositHiVo junto à sociedade brasileira e ampliar o 

debate a respeito da causa do HIV/AIDS e das Hepatites Virais.

APRESENTAÇÃO
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Pastoral da AIDS – CNBB Norte 2 (Belém-PA)



Antes de detalharmos os projetos apoiados 

pelo Fundo PositHiVo em 2016, gostaríamos 

de destacar o aprendizado obtido com o 

apoio a três Organizações da Sociedade Civil 

em 2015: o Movimento Nacional das Cidadãs 

Positivas, a Rede de Jovens e Adolescentes 

Vivendo com HIV/AIDS e o Grupo de 

Mulheres Prostitutas do Estado do Pará. Tal 

experiência foi valiosa, nos fornecendo 

experiência e evidenciando a urgência em 

ampliar nosso apoio às ações da sociedade 

civil.

Com tal experiência, em 2016 procuramos 

intensificar o apoio às organizações que 

tivessem o objetivo de ampliar e fortalecer 

ações de prevenção às IST, HIV/AIDS, saúde 

sexual e reprodutiva junto aos jovens. Certos 

desta decisão, lançamos no mês de maio 

nosso primeiro edital de seleção pública de 

projetos.

O foco do primeiro edital foi a prevenção 

junto aos jovens de 13 a 29 anos. Portanto, ele 

foi batizado oficialmente como “Edital de 

Ações de Prevenção ao HIV/AIDS e 

Hepatites Virais para Jovens, com foco nas 

Novas Tecnologias de Prevenção”. A faixa 

etária dos 13 aos 29 anos é estratégica, pois 

vem apresentando um alarmante crescimento 

de casos de HIV/AIDS no Brasil nos últimos 

anos.

Para facilitar o processo da seleção pública de 

projetos firmamos uma parceria com a 

empresa “PROSAS”. Trata-se de uma 

plataforma digital para gerenciamento de 

editais. Todo o processo de envio das 

propostas foi realizado de forma digital e 

online. A fim de auxiliar as Organizações da 

Sociedade Civil interessadas em participar do 

edital, durante todo o período de inscrições foi 

oferecido às organizações suporte técnico via 

“help desk” do Prosas e da equipe do Fundo 

PositHiVo.

Para divulgar o edital e garantir a participação 

do maior número possível de instituições, 

realizamos uma intensa campanha de 

comunicação em nossos canais de rede social 

(site, Facebook e Twitter), sem esquecermos a 

nossa rede de parceiros. O resultado foi muito 

satisfatório! Recebemos um total de 73 

propostas de projetos inscritos por OSC 

localizadas em todas as regiões do país.
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Em 2016, o Fundo PositHiVo colocou em prática o projeto de mobilização de recursos junto a 

pessoas físicas  interessadas em colaborar com a causa do HIV/AIDS. Esta estratégia, 

conhecida como “Face to Face”, tem como foco o contato direto com os cidadãos que 

transitam por regiões movimentadas de grandes cidades.

O planejamento desta forma de abordagem ocorreu entre novembro de 2015 a abril de 2016. 

Neste período, contamos com a consultoria da “Fundación Huésped”, da Argentina, pioneira na 

utilização desta estratégia para a causa do HIV/AIDS na América Latina, além de selecionarmos 

e treinarmos nossa própria equipe. Também contratamos o “Guará”, uma plataforma 

responsável pelo sistema de relacionamento com o doador, e o sistema “CIELO”, responsável 

pela cobrança das doações.

Em maio, o “Face to Face” do Fundo PositHiVo fez sua estreia nas ruas de São Paulo. Nossa 

equipe conta com oito jovens, todos identificados com coletes e crachás, munidos de “tablets” 

para oferecer à população informações precisas sobre HIV/AIDS e Hepatites Virais. A equipe 

também está treinada para oferecer informações sobre o Fundo e, por fim, efetuar o 

cadastramento de pessoas interessadas em colaborar. Vale lembrar que esta estratégia, além 

da captação de recursos, também tem como objetivo recolocar o tema do HIV/AIDS na agenda 

da opinião pública, e divulgar a instituição.

Em 8 meses de atuação nas ruas paulistanas, conquistamos 260 doadores recorrentes ou 

únicos. Avaliamos que este é um número expressivo, diante da crise econômica que o país 

enfrenta. Para amenizar os efeitos deste momento delicado, buscamos investir na capacitação 

dos componentes da equipe (é importante que eles estejam tocados pela causa do HIV/AIDS) 

e investimos nas estratégias de comunicação via redes sociais para que o nome Fundo 

PositHiVo fosse reconhecido e se tornasse referência nesta causa.
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ESTRATÉGIAS DE 
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Equipe ‘’Face to Face’’ do Fundo PositHiVo
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Restava agora selecionar as melhores 

propostas. O processo de seleção foi realizado 

por um Comitê Externo de Seleção 

independente, composto por profissionais que 

trabalham com o tema juventude e/ou 

HIV/AIDS. Tal comitê, seguindo critérios de 

avaliação previamente estabelecidos, 

selecionou 15 projetos contemplados.

As OSC responsáveis receberam até R$ 25 mil 

cada uma a fim de realizar os projetos , com 

representatividade em todas as regiões do país.

Importante ressaltar que, das 73 propostas 

apresentadas, 30 obtiveram pontuação superior 

a sete, conforme os critérios de avaliação. No 

entanto, considerando o limite orçamentário do 

edital, só foi possível apoiar financeiramente 15 

propostas. Tal fato evidencia que temos uma 

demanda reprimida de mais 15 propostas 

aprovadas tecnicamente que poderiam ser 

apoiadas.

Os 15 projetos e organizações 

contemplados são os seguintes:

1. Instituição: Gapa Itabuna – Grupo de 

Apoio à Prevenção da Aids (Itabuna-BA)
Projeto: Protagonismo Juvenil: Participação, 

Saúde e Prevenção
Objetivo: Levar aos jovens da região mais 

informações sobre prevenção as 

DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais, fomentar o 

protagonismo juvenil e o controle social das 

políticas públicas na área da saúde.

2. Instituição: Escoteiros do Brasil-São Paulo 

(São Paulo-SP)
Projeto: Formando Multiplicadores Posithivos
Objetivo: Difundir conhecimento sobre a 

temática da prevenção as DST/ 

HIV/AIDS/Hepatites Virais e promovendo 

discussões sobre PREP e PEP entre os adultos 

voluntários do movimento escoteiro.

3. Instituição: Associação Microrregional de 

Aprendizagem Profissional (Ananás-TO)
Projeto: PEIS – Prevenção, Educação e 

Integração Social
Objetivo: Fortalecer ações comunitárias 

voltadas à prevenção das DST/HIV/AIDS 

/Hepatites Virais/PREP e PEP, promovendo a 

formação de 30 multiplicadores entre os alunos 

das escolas estaduais do Ensino Médio e 

favorecendo a abordagem entre pares.

4. Instituição: Girassol, Amigos da 

Diversidade (São Borja-RS)
Projeto: LGBTT's na Fronteira – Saúde e 

Prevenção em HIV/AIDS e hepatites virais
Objetivo: Proporcionar às cidades da região da 

fronteira entre Rio Grande do Sul e Argentina 

conhecimento sobre as novas tecnologias de 

prevenção PREP e PEP e testagem rápida. 

Empoderar o movimento LGBTT sobre o tema 

e fortalecer a atuação entre os pares LGBTT, 

Gestão Pública e Educação Superior.

5. Instituição: Grupo Orgulho, Liberdade e 

Dignidade-GOLD (Vitória-ES)
Projeto: Papo Reto Sobre AIDS – Uma 

Proposta de Prevenção Para Adolescentes em 

Privação de Liberdade.
Objetivo: Promover a prevenção de IST/AIDS e 

Hepatites Virais com adolescentes privados de 

liberdade, que estão em internação provisória e 

respondem com medidas socioeducativas de 

internação e semiliberdade no Espírito Santo.
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6. Instituição: Gestos – Soropositividade, 

Comunicação e Gênero (Recife-PE)
Projeto: Trocando Ideias
Objetivo: Disseminar informações qualificadas 

sobre saúde sexual e estimular a adoção de 

práticas que favoreçam a prevenção das 

DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais e as novas 

tecnologias PREP e PEP entre adolescentes e 

jovens.

7. Instituição: Associação de Bem Com a 

Vida – ABV (Boa Vista-RR)
Projeto: 

#COMPARTILHEPREVENCAONAJUVENTUDE!
Objetivo: Articular e construir uma rede de 

prevenção entre jovens do ensino público em 

Roraima e universidade, formando agentes 

multiplicadores da prevenção e atuação de 

pares.

8. Instituição: Pastoral da AIDS – CNBB 

Norte 2 (Belém-PA)
Projeto: Juventude (É) Vida na Amazônia
Objetivo: Capacitar jovens lideranças, 

proporcionando o aprofundamento de temas 

referentes à prevenção ao HIV/AIDS e 

Hepatites Virais, baseados na metodologia da 

educação entre pares e utilizando estratégias 

de comunicação, elaboração de subsídios e 

ações comunitárias nos municípios do Estado 

do Pará.

9. Instituição: Associação da Parada do 

Orgulho GLBT de Goiás (Goiânia-GO)
Projeto: Jovem, Se Liga na Prevenção!
Objetivo: Contribuir para a redução e controle 

da epidemia de DST/HIV/AIDS, Sífilis e 

Hepatites Virais na região metropolitana de 

Goiânia e suas cidades circunvizinhas, através 

de ações educativas.

10. Instituição: Associação Caririense de 

Luta Contra a AIDS (Juazeiro do Norte-CE)
Projeto: Jovens na Prevenção ao HIV/AIDS e 

hepatites virais na região do Cariri, 

incentivando ao diagnóstico precoce, redução 

de dados e combatendo preconceito e estigma
Objetivo: Estabelecer estratégias inovadoras 

no campo da prevenção, diagnóstico e 

assistência que contribuam para o 

fortalecimento da resposta social no 

enfrentamento da epidemia de AIDS junto à 

população jovem de 13 a 29 anos.

11. Instituição: Grupo Pela Vidda Niterói 

(Niterói-RJ)
Projeto: Inovações Pela Vidda
Objetivo: Promover a adoção de medidas 

preventivas ao HIV e outras DST para 

adolescentes e jovens em situação de 

vulnerabilidade social da comunidade do 

Morro da Penha na cidade de Niterói – RJ.

12. Instituição: Grupo Arco Íris de Cidadania 

LGBT (Rio de Janeiro-RJ)
Projeto: @s Antenad@s: Qualidade de Vida, 

Saúde e Prevenção entre Jovens LGBTI
Objetivo: Intensificar e ampliar a atuação dos 

jovens LGBTs e outros com práticas 

homoafetivas de modo a consolidar sua 

participação comunitária como educadores 

entre pares, visando rejuvenescê-los e 

diversificá-los em suas linguagens e ações de 

enfrentamento ao HIV/AIDS e as Hepatites 

virais.

13. Instituição: Estrela Guia-Associação em 

Prol da Cidadania e dos Direitos Sexuais 

(Florianópolis-SC)
Projeto: PREParando à ação: Novos Líderes de 

Opinião Popular



06

Objetivo: Desenvolver ações voltadas para a 

prevenção das DST/HIV e Hepatites Virais (HV) 

e ampliação do diagnóstico para essas 

infecções junto a gays, travestis e transexuais 

(pessoas trans) e outros homens que fazem 

sexo com homens (HSH) em Florianópolis e 

outros dois municípios catarinenses.

14. Instituição: Cordel Vida (João Pessoa-PB)
Projeto: Jovem Multiplicador
Objetivo: Desenvolvimento de intervenções 

educativas, visando mudanças 

comportamentais, que possibilite o 

enfrentamento as infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), HIV/AIDS, e Hepatites 

Virais (HV) na população jovens dos municípios 

de: João Pessoa, Bayeux, Cabedelo e Santa Rita.

15. Instituição: Rede Nacional de Pessoal 

Vivendo com HIV/AIDS - RNPVHA 

Uberlândia (Uberlândia-MG)
Projeto: Ei, jovem! Se liga na prevenção! 

Conhecendo a PEP e a PREP através da arte
Objetivo: Levar ao conhecimento de jovens 

estudantes de 20 escolas de ensino médio e 

fundamental da cidade de Uberlândia, 

informações acerca tanto dos métodos 

tradicionais de prevenção como das recentes 

tecnologias de Pós Exposição (PEP) e Profilaxia 

Pré Exposição (PREP).

Conforme determinado pelo edital, os projetos 

deveriam ter a duração de seis meses. O início 

das atividades ocorreu no mês de julho, com 

término em dezembro.

Para contribuir ainda mais com a atuação das 

OSC selecionadas, o Fundo PositHiVo elaborou 

material gráfico sobre PEP e PREP. Este material 

foi distribuído às entidades com o objetivo de 

auxiliá-las na busca da metodologia de trabalho 

“corpo a corpo” com os jovens, a fim de 

sensibilizá-los sobre estas formas de prevenção.

Enquanto os projetos eram desenvolvidos em 

diferentes regiões do país, buscamos uma 

solução tecnológica e online a fim de 

compartilhar todos os resultados. Trata-se da 

plataforma “Podio”, que permite o gerenciamento 

e o compartilhamento de etapas de diversos 

projetos em um único ambiente de trabalho. 

Nesta plataforma, foi possível compartilhar os 

principais avanços e desafios das atividades 

realizadas, materiais produzidos, fotos e 

articulação entre os diferentes representantes 

sociais, que dinamizam e fortalecem as respostas 

em saúde e às ações de advocacy e controle 

social.

A estratégia de utilizar as redes sociais cumpre a 

premissa de socialização e formação dos agentes 

multiplicadores integrantes dos projetos.

O processo de monitoramento dos projetos 

apoiados teve início logo após a conclusão do 

edital. Criamos um grupo no aplicativo WhatsApp, 

o que dinamizou ainda mais a comunicação.  

Além do mais, das 15 OSC apoiadas realizamos o 

monitoramento in loco em seis projetos.

O Fundo não precisou lidar com desafios 

inesperados quanto à implantação dos projetos. 

Já as OSC responsáveis nos apresentaram alguns 

percalços durante a execução dos trabalhos, tais 

como:

Ÿ Dificuldade de estabelecer parceria com 

alguns Programas Estaduais de AIDS;

Ÿ Resistência dos gestores em autorizar a 
execução das ações dos projetos em 
determinadas escolas (as diretoras geralmente 
recusam a ação de prevenção, pois temem 
serem acusadas pelos pais de incentivarem os 
alunos na iniciação sexual precoce, mesmo 
tendo consciência de que a maioria desses 
adolescentes já tem vida sexual ativa);
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Ÿ As jovens do sexo feminino ainda relutam 
em receber os insumos de prevenção. Elas 
têm dificuldade de receber o material em 
público, pois temem ser apontadas e 
rotuladas pela sociedade;

Ÿ Muitas pessoas reclamam da dificuldade de 
se obter os insumos de prevenção nos 
postos de saúde do SUS. Alegam que o 
material é regrado e distribuído em 
quantidade insuficiente para atender as 
necessidades semanais de um indivíduo com 
vida sexual ativa;

Ÿ Desenvolver conjuntamente estratégias de 
ações nas comunidades, sem eximir os/as 
gestores/as de suas responsabilidades com 
as populações locais;

Ÿ Ausência de material educativo em algumas 
coordenações estaduais de AIDS;

Ÿ Os homens casados apresentam resistência 
em receber os insumos de prevenção. 
Acreditam que o fato de serem casados lhes 
protege das DST/AIDS;

Ÿ Definição de um fluxograma que facilite os 
encaminhamentos de jovens aos serviços de 
saúde;

Ÿ Excessiva burocracia que dificulta a adesão 
da PEP por jovens menores de idade;

Ÿ Falta de conhecimento sobre as questões de 
gênero pelos profissionais da saúde;

Ÿ Falta de conhecimento das novas 
tecnologias de prevenção PEP e PREP por 
parte de gestores da saúde;

Ÿ Inexistência de serviços públicos de 
referência para o acolhimento, atenção, 
orientação, cuidado e tratamento da 
população adolescente e jovem em termos 
de sexualidade, identidade de gênero e 
HIV/AIDS e outras DST;

�
Ÿ Ausência de adesão dos LGBTTs a temática 

de prevenção ao HIV/AIDS, muitos fogem do 
assunto quando questionados sobre uso de 
preservativo e ou testagens;

Ÿ Ausência de mulheres lésbicas (trata-se de 
um dos grupos que menos participam e 
exigem mais diálogo);

Ÿ �A instabilidade das políticas em saúde por 
conta da conjuntura política do país.

O maior desafio para que as políticas de 
prevenção ao HIV/AIDS sejam efetivadas é 
justamente desconstruir as barreiras que ainda 
impedem o acesso da população aos serviços 
de saúde, à informação e aos insumos de 
prevenção. Também ficam claras as carências a 
respeito das discussões sobre educação sexual, 
preconceito, estigma e discriminação das 
pessoas vivendo com HIV/AIDS. Apesar dos 
avanços, ainda há um longo caminho a ser 
percorrido.

Para complicar, o Poder Legislativo Federal, 
pautado pelo conservadorismo e imposição 
religiosa, impede que discussões importantes 
avancem. Temos tramitando na Câmara dos 
Deputados Projeto de Lei (PL 198) que tem por 
objetivo tornar crime a transmissão do 
HIV/AIDS; as discussões sobre os direitos das 
pessoas LGBT não avançam, o que só faz 
contribuir para aumentar a discriminação. 
Somos um país que lidera o ranking dos crimes 
homofóbicos.

Considerando o histórico de atuação da 
sociedade civil na luta contra AIDS e diante do 
atual cenário da política brasileira, incentivamos 
as 15 OSC a intensificarem o controle social das 
políticas públicas de HIV/AIDS e fomentar a 
importância da atuação em rede. Apenas desta 
podemos manter os direitos já conquistados e 
avançar em discussões que se fazem 
necessárias dentro do Poder Legislativo.
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RESULTADO DE 
IMPACTO ESPECÍFICO

Gapa Itabuna – Grupo de Apoio à Prevenção da Aids (Itabuna-
BA), que está executando o projeto Protagonismo Juvenil: 
Participação, Saúde e Prevenção: o projeto formou 100 jovens, que 
atuaram como multiplicadores de conhecimento, alcançando 2.000 
outros adolescentes. A parceria com o programa Municipal de 
DST/AIDS disponibilizou materiais educativos e insumos de 
prevenção.

Os Escoteiros do Brasil-São Paulo (São Paulo-SP), que executam 
o projeto Formando Multiplicadores Posithivos realizaram formações 
com os adultos, que criaram um manual contendo jogos e 
dinâmicas para abordar as questões de prevenção as 
DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais /PEP e PREP. As dinâmicas e jogos 
foram aplicados a 28.580 jovens.

A Associação Microrregional de Aprendizagem Profissional 
(Ananás-TO), que está executando o projeto PEIS – Prevenção, 
Educação e Integração Social, já formou 30 jovens multiplicadores 
que disseminaram as informações sobre prevenção as 
DST/HIV/AIDS/HV/PEP e PREP nos espaços públicos de grande 
circulação, atingindo 1.100 jovens.

Pastoral da AIDS – CNBB Norte 2 (Belém-PA)
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O Girassol, Amigos da Diversidade (São Borja-RS), que 
desenvolve o projeto LGBTT's na Fronteira – Saúde e Prevenção em 
HIV/AIDS e Hepatites Virais realizou oficinas para 1.200 jovens. Foi 
realizada uma Virada Cultural, que abordou a temática “Violência 
Prevenção e Cuidado a LGBTTs”, com participação de 2.800 jovens. 
O projeto desenvolveu ainda ações de comunicação em rádios e 
TVs, atingindo 40 mil pessoas em quatro cidades da região.

O Grupo Orgulho, Liberdade e Dignidade-GOLD (Vitória-ES), que 
executa o projeto Papo Reto Sobre AIDS – Uma Proposta de 
Prevenção Para Adolescentes em Privação de Liberdade realizou 
oficinas de prevenção das DST/HIV/AIDS/HV/PEP e PREP em 12 
unidades socioeducativas para jovens privados de liberdade, 
abrangendo no total 1.000 jovens. As ações do projeto foram 
ampliadas de seis para 12 unidades de internação.

A Gestos – Soropositividade, Comunicação e Gênero (Recife-PE), 
que executa o projeto Trocando Ideias, realizou oficinas para 300 
jovens e estreitou relações com o poder público e outras 
organizações da sociedade civil ligadas aos temas de direitos e 
saúde sexual.

Associação de Bem Com a Vida – ABV (Boa Vista-RR), que 
executa o projeto #COMPARTILHEPREVENCAONAJUVENTUDE!, 
desenvolveu capacitações e formou 450 jovens multiplicadores, 
que disseminaram informações sobre prevenção para 250 jovens.

Pastoral da AIDS – CNBB Norte 2 (Belém-PA), executou o projeto 
Juventude (É) Vida na Amazônia, desenvolveu ações de formação 
com 180 jovens lideres entre os 10 municípios com maior índice de 
casos de AIDS no Estado do Pará. Também foi realizado seminário 
“Juventude (é) Vida na Amazônia” e o “Encontro Estadual de 
Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS”, que contou com a 
participação de 86 jovens do Pará, Amazonas e Amapá.

Associação da Parada do Orgulho GLBT de Goiás (Goiânia-GO), 
executou o projeto Jovem, Se Liga na Prevenção!, realizou 26 ações 
de prevenção pela metodologia “corpo a corpo”, atingindo 5.000 
jovens diretamente e 50.000 pessoas indiretamente. Também 
foram distribuídos insumos de prevenção.
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Associação Caririense de Luta Contra a AIDS (Juazeiro do Norte-
CE) executou o projeto Jovens na Prevenção ao HIV/AIDS e hepatites 
virais na região do Cariri, incentivando ao diagnóstico precoce, 
redução de dados e combatendo preconceito e estigma e formou 
500 líderes juvenis, disseminando ações de prevenção na região. 
Foram realizados testes rápidos e distribuídos insumos de prevenção 
para 2.000 jovens.

Grupo Pela Vidda Niterói (Niterói-RJ), que executa o projeto 
Inovações Pela Vidda, realizou 12 “workshops” para jovens 
multiplicadores de conhecimento, atingindo 200 jovens e 
adolescentes. Foram distribuídos insumos de prevenção e divulgados 
os serviços de referência e identificação de novos casos de IST e HIV 
entre jovens.

O Grupo Arco Íris de Cidadania LGBT (Rio de Janeiro-RJ), que 
executou o projeto @s Antenad@s: Qualidade de Vida, Saúde e 
Prevenção entre Jovens LGBTI, contou com 40 jovens participando 
do curso de formação em promoção da qualidade de vida, saúde e 
cidadania, que a multiplicaram informações sobre prevenção ao 
HIV/AIDS para 1.000 jovens, estimulando à testagem rápida ao HIV e, 
principalmente, o conhecimento sobre novas tecnologias de a PEP e a 
PREP. Outros sete jovens estão participando de fóruns de elaboração 

e monitoramento de políticas públicas do movimento social LGBT, juvenil e AIDS.

Estrela Guia-Associação em Prol da Cidadania e dos Direitos 
Sexuais (Florianópolis-SC), que executa o projeto PREParando à 
ação: Novos Líderes de Opinião Popular formou 160 lideres de 
opinião popular atuando como multiplicadores de prevenção e 
atendeu 625 profissionais do sexo, gays, HSH, mulheres travestis 
e mulheres transexuais que foram capacitadas sobre as novas 
tecnologias de prevenção. Foram realizados 106 testes de fluido oral 
aplicados, sendo destes 14 reagentes.

Cordel Vida (João Pessoa-PB), que executa o projeto Jovem 
Multiplicador, formou 100 jovens líderes, que multiplicaram as 
informações entre seus pares e em suas comunidades. Com isso, já 
foram atingidos com informações outros 750 jovens em suas 
comunidades.

RNPVHA Uberlândia (Uberlândia-MG), que executa o projeto Ei, 
jovem! Se liga na prevenção! Conhecendo a PEP e a PREP através da 
arte, conseguiu, com as intervenções teatrais lúdicas criadas pelo 
projeto, atingir 21.577 mil jovens da rede pública de Educação.



Os principais avanços apontados pelas OSC a respeito da atuação em rede no processo de 
execução das ações foram os seguintes:

Ÿ Articulação com as Coordenações Estadual e Municipal de DST/AIDS: fato que agilizou o 
fornecimento de insumos, bem como o fluxo de encaminhamento para os serviços de saúde;

Ÿ Integração da prevenção com a Testagem Rápida;

Ÿ Oferta de Insumos de Prevenção;

Ÿ Oferta de Testes Rápidos de HIV e Hepatites;

Ÿ As novas tecnologias de prevenção PEP e PREP ficaram conhecidas entre as populações chave;

Ÿ Participação do público de jovens praticantes de religiões afro;

Ÿ Abertura para realização das ações;

Ÿ Acesso aos materiais didáticos;

Ÿ Apoio durante a execução das ações;

Ÿ Fortalecimento de parcerias entre o terceiro setor e gestores públicos;

Ÿ Diálogo entre as instituições e os/as parceiros/as sobre a realidade local e os problemas que 
acometem a juventude em suas comunidades a fim de desenvolver estratégias que diminuam a 
incidência de violências e do índice de infecção das IST/HIV/HV;

Ÿ Diálogo com os serviços inseridos nas comunidades, tal como o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS);

Ÿ Disponibilização de kits para testagem rápida por amostragem de fluído oral;

PRINCIPAIS AVANÇOS
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Cordel Vida (João Pessoa-PB)



Ÿ Aproximação com o poder público para apresentação de uma proposta de ações de prevenção 
ao HIV/AIDS e outras ISTs em formato de formação e atrativo os adolescentes e jovens;

Ÿ Fortalecimento de alianças com outras Organizações da Sociedade Civil ligadas aos temas de 
direitos e saúde sexual e reprodutiva;

Ÿ Encaminhamento dos jovens a rede de atendimento assistencial e de saúde;

Ÿ Acompanhamento de casos de violência a LGBTTs em conjunto com o poder público;

Ÿ Acompanhamento dos novos casos de infecção por HIV/AIDS entre jovens e utilização da rede 
de apoio para orientação e disponibilização de medicamentos;

Ÿ Sensibilização dos agentes públicos;

Ÿ Participação das unidades socioeducativas;

Ÿ Formação de Lideranças e Construção de Políticas de Prevenção para as juventudes.

O maior impacto benéfico foi, sem dúvida, proporcionar às organizações de base comunitária a 
ampliação de suas ações de prevenções ao HIV/AIDS junto ao público jovem. Além, é claro, de 
disseminar informações sobre as novas tecnologias, sobretudo a PREP (Profilaxia Pré-Exposição). 
Atualmente somente o Fundo PositHiVo apoia esse tipo de ação no Brasil.

A articulação com os gestores públicos viabilizou o fornecimento de insumos de prevenção e 
testagem. Foram disponibilizados: camisinhas masculinas - 366.264 mil, camisinhas femininas - 
34.350 mil, gel lubrificante - 106.140 mil, teste rápido de fluido oral - 1.680 mil e kit de redução de 
danos – 600.

Foram realizadas 57 formações com os profissionais que estão executando as ações dos projetos, 
com a perspectiva de alinhar a metodologia de trabalho que está sendo desenvolvida com os 
jovens de 13 a 29 anos. O total de jovens atingidos diretamente e indiretamente pelas ações dos 
projetos chegou a 160 mil, sendo 51.969 mulheres e 108.031 homens. A segmentação do público 
aponta ainda os seguintes grupos atingidos: jovens lésbicas - 6.398; jovens gays – 55.942, jovens 
bissexuais - 600, jovens travestis – 8.526 jovens transexuais – 7.345 e jovens heterossexuais – 
58.366. Jovens que não declararam orientação sexual foram 22.823. Deste total, 153 jovens foram 
encaminhados para os serviços de saúde (programa de AIDS) e 33 jovens para o serviço de 
assistência social.

Nos espaços de socialização onde a juventude está presente (escolas, boates gays, bares, shows, 
praças, eventos e nas ruas), foram realizadas 474 atividades com os jovens sobre a importância de 
adquirirem praticas preventivas em suas vidas.

Além dos folders sobre PREP E PEP distribuídos pelo Fundo PositHiVo, as OSC produziram 
materiais educativos sobre prevenção, respeitando a linguagem e a realidade nos quais os jovens 
estão inseridos.
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Compreendendo que os canais de comunicação são importantes ferramentas para dar visibilidade 
ao Fundo PositHiVo, às suas ações e parceiros, intensificamos nossa comunicação por meio da 
“fanpage” no Facebook, nosso perfil no Twitter e no Instagram, além de nosso website. Também 
mantivemos a produção da nossa newsletter para conselheiros e apoiadores, além de produzimos 
materiais de comunicação específico para estabelecer um relacionamento com nossos doadores.
A página do Fundo no Facebook conta hoje com mais de 28 mil seguidores.

No dia 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBT, o Fundo PositHiVo prestou sua 
homenagem e fez um agradecimento ao movimento gay – o primeiro a ser atingido pela epidemia 
de HIV/AIDS e o primeiro a se organizar para que a sociedade obtivesse importantes conquistas 
no enfrentamento e no tratamento da enfermidade.

Madrinha Fundo PositHiVo

Fomos brindados durante o mês de maio foi com o “sim” da artista 
Maria Bethânia ao convite para ser a madrinha do Fundo PositHiVo. 
A partir de agora, contamos com a imagem deste grande ícone da 
MPB apoiando as nossas causas.

Artistas que Apoiam o Fundo PositHiVo

A chegada da Maria Bethânia abriu as portas para que um valoroso grupo de artistas manifestasse 
apoio ao Fundo PositHiVo e a causa do HIV?AIDS. Ao longo de 2016, este seleto grupo emprestou 
sua imagem para divulgação do nosso trabalho: Elba Ramalho , Geraldo Azevedo, Leoni, Flávio 
Venturini, Virginia Rodrigues, Pedro Camargo Mariano, Wanessa Camargo, Tiê, MC Gui, Dalton Vigh, 
Simony e Raul Gil.

FERRAMENTAS 
DE COMUNICAÇÃO

Artistas que apoiam o Fundo PositHiVo
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Tivemos o orgulho de poder anunciar a chegada de um novo parceiro financiador em 2016, a 
multinacional “M.A.C. Cosmetics”, uma das maiores fabricantes mundiais de produtos de beleza, 
com sede em Nova York (EUA). A empresa possui uma fundação internacional voltada para a 
causa do HIV/AIDS, a “M.A.C. AIDS Fund” e uma linha de batons cuja renda é revertida para 
esta causa.

O Fundo PositHiVo, em parceria com o Instituto de Infectologia Emilio 
Ribas, apoiou a campanha “Mobilizção Virtual Contra a AIDS”, que 
contou com diversos eventos e a presença de médicos e pesquisadores 
de renome, além de artistas e comunicadores de expressão;

Realizamos, em parceria com a Caixa Seguradora, 
no dia 31/05/16, em Brasília, a Oficina de Construção 
de Projetos Incentivados. O objetivo da oficina foi 
fortalecer a capacidade das OSC e coletivos para 
captar recursos para projetos voltados à prevenção 
do HIV/AIDS e hepatites virais no âmbito das leis de 
incentivos fiscais.

PARCERIASAssociação de Bem Com a Vida – ABV (Boa Vista-RR)
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REPRESENTAÇÃO 
INSTITUCIONAL E 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

A coordenadora executiva e gerente de projetos do Fundo PositHiVo, 
Élida Miranda, participou de seminário promovido pelo Unaids no dia 29 
de fevereiro, a respeito do Dia Mundial de Zero Discriminação. O 
evento, que contou com a presença de importantes especialistas e 
lideranças no enfrentamento ao HIV/AIDS, foi realizado na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo (USP).

Ao longo de dois dias, 29 e 30 de março, o Fundo PositHiVo 
foi sede do encontro da Rede de Fundos Independentes 
Para a Justiça Social. Durante as reuniões, foram debatidos 
temas como captação de recursos e planos estratégicos e de 
comunicação dos fundos.

Élida Miranda também participou, em 14 de junho, em Brasília, da oficina do Grupo de Trabalho de 
Jovens Lideranças com ênfase em gênero e raça. Em pauta, as fragilidades que se acumulam, no 
Brasil, nas populações mais vulneráveis à epidemia de HIV/AIDS, a atividade foi promovida pelo 
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais e UNAIDS.

O Fundo PositHiVo foi convidado para uma roda de conversa com 
funcionários e parceiros do Departamento de DST, AIDS e 
Hepatites Virais do Ministério da Saúde, em 8 de julho. Ao lado da 
médica sanitarista Adele Benzaken, diretora do departamento, o 
coordenador geral Harley Henriques falou sobre o trabalho 
desenvolvido pelo Fundo PositHiVo e as recentes conquistas, como a 

Fundo PositHiVo conhecendo a atuação do Transempregos
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realização do Primeiro Edital Público do Fundo, voltado para Organizações da Sociedade Civil que 
atuam no enfrentamento ao HIV/AIDS e hepatites virais. 

No mês de julho, o coordenador geral do Fundo PositHiVo, Harley 
Henriques, participou da 21ª Conferência Internacional da AIDS, 
realizada em Durban, na África do Sul. Além do intercâmbio de 
contatos e informações, o coordenador teve a oportunidade de 
apresentar o trabalho do Fundo para uma audiência internacional, 
durante evento pré-Conferência que reuniu diversos fundos e 
organizações mundiais. A diretora do Departamento de DST, AIDS e 
Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaken, e o 
coordenador geral do Fundo PositHiVo, Harley Henriques, se 
encontram em Durban, na África do Sul, onde ocorre a 21ª 
Conferência Internacional da AIDS. Temos muito respeito e orgulho 
de nossa parceria com o Departamento.

A Coordenadora de Articulação com a Sociedade Civil, Noêmia Lima, 
esteve no IV Encontro Paulista de DST/AIDS - “Resposta Paulista Frente 
às DST/AIDS: da Prevenção à Cura”. O evento ocorreu no dia 13 de 
setembro, na capital paulista, reunindo especialistas em saúde e lideranças 
sociais relacionadas ao tema das DST/AIDS.

Estivemos presentes no “Encontro Internacional Sobre Feminismo, Movimentos Sociais e 
Financiamento”, ocorrido em Sauípe, na Bahia, onde estabelecemos contato com a instituição 
"Freedom House” dos Estados Unidos, que trabalha com apoio a projetos de emergência na área de 
Direitos Humanos.

Participamos do curso “Participação Juvenil, Ativismo e Direitos Humanos em HIV/AIDS no 
Estado de São Paulo”, voltado a adolescentes e jovens com idade entre 15 e 29 anos, promovido pela 
“Rede de Jovens São Paulo Positivo”.

Para fechar o ano com chave de ouro, o Fundo PositHiVo coorganizou, 
ao lado do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, a campanha 
“Mobilização Virtual Contra a AIDS”. A ação estimula as pessoas a 
incluírem, em suas fotos de perfil nas redes sociais, o famoso laço 
vermelho – símbolo da luta contra a AIDS. Como parte desta campanha, 
a famosa festa “Gambiarra” dedicou sua noite a mensagens de apoio as 
pessoas vivendo com HIV e a prevenção. Também fomos convidados a 
apresentar o Fundo no seminário que o hospital realiza todo dia 1º de 
dezembro (Dia Mundial de Luta Contra a AIDS);

Ainda deu tempo de participarmos do “21º Encontro Anual de Financiadores Com Atuação no 
Campo do HIV/ AIDS” nos Estados Unidos, uma importante rede de ações e contatos!
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 No ano de 2016 0 Fundo PositHiVo se dedicou à missão que faz parte de seu DNA: o 
fornecimento de recursos e o acompanhamento de projetos voltados à conscientização e 
prevenção do HIV/AIDS entre os jovens brasileiros. Não à toa, o ano foi de grande alegria, ao 
mesmo tempo em que exigiu mobilização e empenho de toda a equipe de coordenadores, 
colaboradores e parceiros.

Claro que a realização do Edital Público, que culminou com os 15 projetos selecionados, foi o 
principal gerador de satisfação e trabalho para todos nós ao longo dos últimos 12 meses. 
Sentimos que a missão de levar educação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento a 
milhares de jovens de todas as regiões do Brasil foi bem executada, nos motivando ainda mais 
para os próximos anos.

Os coordenadores executivos do Fundo PositHiVo participaram com frequência de seminários 
e debates a respeito do atual panorama sobre o HIV/AIDS e hepatites virais. Isso é fundamental 
para que conheçamos novas ações e as demandas das OSC para que possamos contribuir para 
seu maior desenvolvimento e independência.

Apesar de todas as dificuldades que enfrentam as Organizações da Sociedade Civil diante do 
cenário econômico e político de nosso país, podemos afirmar que o Fundo PositHiVo teve uma 
atuação muito ativa, com resultados positivos neste segundo ano de existência. Encerramos o 
ciclo do ano de 2016 otimistas e felizes com os resultados do nosso trabalho, com a perpectiva 
de ampliar cada vez mais o apoia as OSC no ano 2017 e internsificar a nossa atuação no 
enfrentamento das IST/HIV/AIDS e Hepatites Virais. 

Obrigado!

AVALIAÇÃO
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