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O Conselho Nacional das Populações 

Extrativistas - CNS, localizado no município 

de Curralinho, que fica na região de 

Marajó - Pará nasceu durante o I Encontro 

Nacional de Seringueiros com o 

compromisso de “lutar por uma proposta 

que garantisse a vida do seringueiro em 

sua colocação, que garantisse que ele não 

fosse expulso de suas terras” (Murrieta e 

Rueda, 1995).  

 Com o objetivo de proteger a vida de 

milhares de habitantes das florestas e das 

águas, o CNS vem se transformando ao 

longo dos anos na mais importante 

entidade de representação política, que 

articula de forma propositiva, uma agenda 

de desenvolvimento sustentável e 

garantia dos direitos das populações 

extrativistas na Amazônia e do Brasil. 

Passados 30 anos, o CNS representa as 

mais diversas formas de ocupabilidade de 

trabalho na Amazônia.  

 

 

O CNS realizou o Seminário de Saúde e Construção Compartilhada no 

município de Curralinho/Marajó em parceria com as Secretarias municipais 

de Saúde, Assistência Social e Educação de Curralinho, sindicatos, 

movimentos sociais locais e moradores da Amazônia Marajoara.  O CEDAPS 

participou do evento através da realização do grupo focal, com objetivo de 

registrar novas estratégias de prevenção das IST/HIV/AIDS utilizadas pelas 

lideranças locais, além de fazer oficinas de prevenção.  

 
Durante o seminário foi exibido o vídeo documentário 

“A Bagagem das Mulheres da Floresta” que fala sobre a 

qualidade da água e da vida na floresta, onde Dona 

Raimunda de Tocantins faz uma colocação importante 

que diz: “Não sou cientista, mas sinto diferença na 

temperatura da agua no meu corpo.” Se referindo a 

poluição da água da Amazônia, que com o 

desmatamento ilegal, acaba até com o filtro da água que 

se fazia com a raiz das árvores.  

Link do documentário: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp-DvAutm-4 

“O profissional de saúde precisa trazer as informações de forma acessível para o entendimento de todas as 
pessoas.” 

 Édel Tenório - Vice-presidente do CNS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

O Núcleo de Prevenção da grande Tijuca tem como objetivo principal 

fortalecer as ações de prevenção nas comunidades do Morro dos Macacos 

e Borel. A primeira atividade do grupo foi organizar um camelô educativo na 

principal praça da Tijuca – Praça Saens Peña. A atividade contou com a 

colaboração de jovens da comunidade do Borel e parceria da CAP.2.2 que 

auxiliaram na informação e na distribuição de materiais informativos para 

mobilização e enfrentamento às IST/HIV/AIDS e tuberculose. 

 

 

 

Aconteceu na sede do CEDAPS a reunião de 

monitoramento com os núcleos de prevenção; CRESAM, 

AMAC, AMAMU, Raiz Vida e Núcleo de Prevenção do 

Borel que se reuniram para trocar experiências, avaliar 

ações e organizar as próximas atividades. 

 

Centro de Promoção da Saúde 

Contatos: assessoria@cedaps.org.br 

(21)3852-0080 

O Centro de Referência da Mulher – CRESAM, localizado na Vila 

Cruzeiro/Complexo da Penha entende que a luta pelo fim da epidemia da 

AIDS só terá sucesso se conseguir trabalhar ações educativas de mobilização 

do território, utilizando a criatividade na comunicação e sensibilização das 

pessoas de forma clara e acessível. Na foto, a realização de um Camelô 

educativo na Praça São Lucas - Vila Cruzeiro. Durante a ação discutiram 

temas como: “A camisinha estourou? “E agora, PEP pode ser uma solução?” 

“Viver com AIDS é possível?”  “Estigma e preconceito vivenciado pela PVHA”.  

 

Representantes da Associação Cultural de 

Mulheres Negras – ACMUN, participaram 

em setembro do 11º Congresso de HIV/Aids 

e 4º Congresso de Hepatites Virais - Curitiba 

(PR), que teve como tema Prevenção 

combinada: multiplicando escolhas.  
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