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Vídeo sobre educação preventiva ao HIV/Aids é apresentado pelo Escritório
da UNESCO em Brasília no III Jamboree Nacional Escoteiro

A

convite

Organização

do

Escritório

da

Internacional

do

Trabalho (OIT) no Brasil, a área
programática de comunicação e
informação
UNESCO

do

Escritório

em

da

Brasília

apresentou no dia 19 de julho a
um grupo de 25 escoteiros, no
Escoteiros assistem ao CD-ROM do Diretório de Jovens Produtores de Mídia
para a Educação Preventiva sobre DST/Aids

stand

da

Organização

das

Nações Unidas no evento III
Jamboree Nacional Escoteiro em Brasília, um vídeo da amostra de produtos
audiovisuais levantados no processo de criação do Diretório de Jovens Produtores
de Mídia para a Educação Preventiva sobre DST/Aids. O Diretório reúne
informações sobre 21 jovens que enviaram ao Escritório da Unesco em Brasília,
peças de mídia em vários formatos sobre prevenção de DSTs e HIV/Aids. Editado
por este Escritório, o Diretório faz parte do Projeto Criando as Bases de uma rede
brasileira de jovens produtores de mídia para a educação preventiva sobre
HIV/Aids, que no futuro próximo deverá integrar uma Rede Global de Jovens
Produtores de Mídia sobre Educação Preventiva ao HIV/Aids.

O vídeo apreciado pelos jovens escoteiros foi o
intitulado Um Olhar sobre a Aids, produzido
quando as jovens Ana Paula da Silva e Keila da
Silva trabalhavam como voluntárias na
Organização Não Governamental (ONG) Bem Tv
Televisão Comunitária, onde foi primeiramente
veiculado. Os escoteiros assistiram atentamente
ao vídeo, que contém animações e diálogos sobre
questionamentos e posicionamentos dos jovens a
respeito de ações preventivas ao HIV/Aids e
DSTs. Ao final, os escoteiros mostraram-se
bastante satisfeitos com as mensagens

Arlete Moraes, do Escritório da UNESCO em
Brasília, apresenta o Diretório aos escoteiros

transmitidas e por saber que os jovens são o foco
central da UNESCO nas iniciativas de prevenção ao HIV/Aids e, particularmente,
pela importância que esta Organização atribui à contribuição da voz do jovem para
essas iniciativas.

Na ocasião, ficou demonstrado o
papel crucial das tecnologias de
comunicação e informação, para a
expressão

e

disseminação

das

visões dos jovens sobre ações
preventivas ao HIV/Aids, seja para
conscientizar outros jovens sobre a
gravidade da doença, suas formas
de prevenção e contaminação, seja
Josélia Oliveira, Oficial de Informação da OIT, durante a apresentação de
vídeo integrante do Diretório

para reduzir o preconceito contra
portadores do HIV.

A Sra. Josélia Oliveira, Oficial de Informação da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) participou da apresentação do vídeo e ao final agradeceu a
participação da UNESCO, ressaltando a importância dessa integração entre as
agências das Nações Unidas no Brasil.

