
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Utilizamos a metodologia Construção Compartilhada 

de Soluções Locais em oficinas com os representantes 

das 05 regiões brasileiras e 06 núcleos de prevenção 

do Estado do Rio de Janeiro.  

Os planos de ação visam produzir atividades 

inovadoras nos territórios tais como: Camelô 

educativo, Samba da Prevenção, Almoço Dançante, 

Varal da prevenção, Presentinho da prevenção, Roda 

de conversa entre outros. 

Com o intuito de, através dos recursos disponíveis, 

criar soluções e fortalecer as lideranças de base 

comunitária em suas atividades que são pautadas na 

realidade local.   

Projeto está pautado nos seguintes eixos de 

intervenção:   

 Organização e articulação de redes 

comunitárias (organizações, iniciativas e 

práticas implementadas por Agentes de 

Prevenção) nas 05 regiões brasileiras 

contando com organizações de referência 

para assessoria e apoio;  

 

 Fortalecimento da prevenção nos territórios 

populares (favelas e periferias) reduzindo a 

vulnerabilidade frente à epidemia e gerando 

aprendizagens para aprimoramento da gestão 

pública nos diferentes níveis de governo 

tendo como lócus o estado do Rio de Janeiro 

consolidando ações já iniciadas via projeto 

Aids e comunidades.  

 

Reunião de Planejamento com os Núcleos de prevenção 
do Estado do Rio de Janeiro.  

Construção Compartilhada de Soluções Locais - transferência de tecnologia  

entre CEDAPS e organizações parceiras 

Ações desenvolvidas em parcerias com os demais grupos locais, nacionais e internacionais, afinal, a 

história de combate à AIDS só terá um final feliz se tivermos a consciência que a união faz a diferença. 
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Reunião de Planejamento com os 05 articuladores 
regionais. 



   

 

Centro de Promoção da Saúde 

Contatos: assessoria@cedaps.org.br 

(21)3852-0080 

 

LIDERANÇAS PLANEJAM AÇÕES DE PREVENÇÃO DAS IST/HIV/AIDS NOS TERRITÓRIOS. 

ACMUN – A Associação Cultural de Mulheres Negras, localizada no Centro de Porto Alegre, 
tem como principal objetivo a valorização da população negra, em especial das mulheres 
negras. A ACMUN desenvolve ações para o combate da discriminação de gênero, raça e 
etnia. As atividades realizadas são pautadas principalmente nas áreas de Direitos Humanos, 
Educação e Saúde.  
“Pretendemos fazer uma combinação de atividades de mobilização com ações de 
formação/atualização de conteúdos e, nossa finalidade é de contribuir mobilizando o maior 
número de mulheres, especialmente mulheres negras, em algumas comunidades 
periféricas de Porto Alegre, no que se refere às informações e orientações sobre prevenção 
das IST/HIV/AIDS, com abordagem sobre temas relacionados, e à importância do 
diagnóstico precoce, prevenção e tratamento, e sua relação com os direitos humanos, 
fazendo interface com as variáveis de gênero e raça, como determinantes no processo das 
condições de saúde da população em geral.”  
Susane Souza – representante da ACMUN- Porto Alegre-RS.  
 

 “Estamos com um número alto 
de meninas de 12 a 14 anos com 
sífilis no Município de Magé. O 
Centro de Cultura Afro de 
Piabetá tem trabalhado a 
prevenção das IST/HIV/AIDS 
através de atividades de 
educação, dança e teatro, com 
adolescentes e jovens.  

Através do projeto 
pretendemos realizar diferentes 
atividades   com jovens de 
Piabetá – Magé, para serem 
serem multiplicadores de 
informação de IST/HIV/AIDS e 
reduzir o preconceito das 
pessoas que vivem com 
HIV/AIDS. ”  

Rosemar Soares – CCAP- Magé.  

 

“O Centro Social Raiz Vida 

entende que o trabalho em 

conjunto e o fortalecimento 

da rede local faz toda a 

diferença no trabalho de 

prevenção das IST/HIV/AIDS. 

Falar de saúde não precisa ser 

dentro do Posto. Fazemos 

prevenção na Feijoada da 

Escola de Samba Vila Isabel e 

durante outras festas.  

Prevenção é todo dia!” 

Márcia Helena - Centro 

Comunitário Raiz Vida- Vila 

Isabel- Rio de Janeiro 
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