
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

O carnaval de Salvador contou as ações da Pipoca da Prevenção, uma iniciativa realizada pelo GAPA Bahia 
com apoio do UNAIDS Brasil e da Secretaria de Saúde de Salvador. Sessenta voluntários capacitados para 
esta ação distribuíram mais de 120 mil preservativos em pontos estratégicos da capital baiana orientando 
também os foliões sobre a importância da prevenção do HIV e outras IST (infecções sexualmente 
transmissíveis). Além disso, os voluntários também fornecem informações sobre os locais mais próximos de 
testagem para HIV, sífilis e hepatite B. 

Constituído no ano de 1988, época em que a epidemia de Aids emergiu no Brasil, o GAPA-BAHIA teve como ação 

sensibilizar a população para a adoção de comportamentos seguros frente a uma epidemia silenciosa, - a AIDS, que 

atingia indistintamente a população, 
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O Grupo de Apoio à 
Prevenção à AIDS – GAPA 
Bahia, tem a missão de 
desenvolver estratégias 
articuladas de educação 
para prevenção à Aids, 
assistência e defesa dos 
direitos das pessoas 
infectadas e afetadas pela 
aids e ação política, visando 
o controle da epidemia de 
Aids, especialmente para os 
setores mais pobres e 
excluídos. 

“Um dos objetivos da campanha é engajar jovens 
ativistas e voltar a levar as ações de prevenção para 
as ruas, divulgando para as pessoas que o 
preservativo está disponível e continua a ser o meio 
mais efetivo e acessível para prevenção de HIV e 
outras IST, assim como o acesso ao diagnóstico e a 
outras formas de prevenção como a PeP e a PreP” 
explica Javier Angona, consultor do UNAIDS na Bahia. 

Fonte: unaids.org.br 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Espaço Democrático de União, 

Convivência, Aprendizagem e Prevenção 

– EDUCAP, fica localizado no Complexo 

do Alemão - RJ e  entende que as ações 

precisam ser realizadas com a integração 

com grupos locais e unidades de saúde, 

visando a construção de estratégias 

inovadoras para a realização de ações 

propositivas no território. 

Diante de tantas violações de direitos 

que os jovens vivem diariamente, o 

EDUCAP realizou uma roda de conversa 

na sede da instituição, entendendo que 

através do diálogo e da reflexão sobre.  

Durante a atividade os jovens 

conversaram sobre direitos, diversidade 

e sexualidade. 

 

 

Centro de Promoção da Saúde 

Contatos: assessoria@cedaps.org.br 

(21)3852-0080 

 

O Carnaval de Mesquita/RJ aconteceu na Praça Elizabeth Paixão 

com o bloco da saúde, em parceria com a prefeitura de Mesquita e 

as Ongs Associação de Gays e amigos de Nova Iguaçu e Mesquita – 

AGAIN, Centro Social Fusão e Associação de Mulheres de Edson 

Passos – AMEPA. Durante o evento foram kits com preservativos 

masculinos, femininos e gel lubrificante.  

Embora a etapa do monitoramento não seja muito fácil é 

essencial para assegurar que objetivos do plano de ação de 

cada núcleo de prevenção seja atingido. O encontro 

acontece a cada 3 meses, onde as lideranças trocam 

experiências, identificam as dificuldades, organizam agendas 

em comum e planejam as próximas atividades.  

mailto:assessoria@cedaps.org.br

