
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Prevenção das IST/HIV na estação do metro Grajaú - São Paulo 

Educação entre pares: Trata especialmente da educação de jovens para jovens, ou seja, um jeito de 

trabalhar que vem sendo utilizado em todo o mundo nas ações realizadas entre os adolescentes e 

jovens para pautar os direitos sexuais e direitos reprodutivos. 
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O CEPROCIG - Centro de 

Promoção e Resgate a 

Cidadania do Grajaú, localizada 

no bairro do Grajaú, Zona Sul de 

São Paulo é uma organização 

que trabalha para o 

desenvolvimento da criança e 

adolescente, fornecendo um 

espaço de escuta e aprendizado.  

A equipe do CEPROCIG levou a 

comunidade do quintal da Dóia 

(local com 17 famílias) ao 

debate sobre prevenção e 

preconceito.   FOTO 1 

A instituição acredita na informação entre pares, realizando 

capacitações para melhor participação dos jovens nas ações 

de multiplicação de informação. A atividade ao lado 

acontece com frequência na estação do Grajáu – SP 

articulada com a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos – CPTM, UBS local, jornal Notícias da Região 

e outras instituições parceiras. Nesta atividade foram 

distribuídos 1000 kits com insumos de prevenção 

(camisinha masculina, feminina, gel lubrificante e um 

pirulito). FOTO2 

 

 

 

 

 

A Comunidade do Grajáu ocupa a 5ª 

posição do ranking dos 19 distritos com 

maior vulnerabilidade juvenil da cidade 

de São Paulo, segundo o diagnóstico da 

situação de violência, feito pelo Instituto 

Sou da Paz. 

 



 

 

 

 

 
 

Centro de Promoção da Saúde 

Contatos: assessoria@cedaps.org.br 

(21)3852-0080 

 

Representantes dos núcleos de prevenção do Estado do Rio, participaram da última reunião de 2017 da Rede de 

Comunidades Saudáveis do Rio de Janeiro.  A principal pauta da reunião foi a divulgação das ações desenvolvidas pelas 

lideranças no 1° de dezembro – Dia Mundial de luta contra a AIDS. A data reforça a importância da prevenção, do 

diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento, além de demonstrar o esforço mundial para a 

conscientização e solidariedade com as pessoas que vivem com HIV. 

 

O Centro Social Fusão participou da campanha do dia 

Mundial contra AIDS na Praça da Resolução em Edson 

Passos. O evento foi organizado pela coordenadoria de 

diversidade sexual do município, que ofereceu serviços 

como: testes para hepatite b e c, tuberculose, sífilis e teste 

rápido para HIV, aferição de pressão e distribuição de 

insumos de prevenção. 

 

O Núcleo de Prevenção da Grande Tijuca realizou uma 

manhã de informação e troca de experiências com 20 

mulheres grávidas do Morro do Borel. A atividade 

aconteceu na Clínica Municipal de Saúde Carlos 

Figueiredo Filho. 
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