REGIÃO COM MAIOR INCIDÊNCIA DE HIV NO BRASIL
RECEBE AÇÃO DA PRUDENCE EM PARCERIA COM A
ONG EQUIPE VOLUNTÁRIA
O VI Encontro de Educadores “Papo da Vez” acontece em 14 de maio, em
Novo Hamburgo, com apoio da prefeitura local, tendo como tema central
“Sexualidade na Adolescência”. Inscrições, que são gratuitas, estão abertas
até o dia 12, através do site www.papodavez.com.br/novohamburgo
A DKT do Brasil, empresa detentora da marca de preservativos Prudence,
comprovando sua sólida parceria com a ONG Equipe Voluntária Brasil, apoia mais
uma edição do “Encontro de Educadores Papo da Vez”, ação realizada em parceria
com a prefeitura municipal de Novo Hamburgo (RS), no próximo dia 14 de maio, no
Hotel Union, na cidade. O evento tem como objetivo disseminar o tema “Sexualidade
na Adolescência” junto à comunidade escolar.
Durante o encontro, especialistas vão abordar a importância de debater o
assunto em sala de aula, o engajamento dos portadores na luta contra o HIV e o
fomento do debate do tema entre os jovens, além de contar com a presença de
Beatriz Pacheco, um dos maiores símbolos da batalha na conscientização de que a
AIDS não está restrita a apenas grupos de risco. Em 1997, a gaúcha descobriu ser
portadora do vírus, contraído do marido que passou por uma transfusão de sangue.
O mote do evento vai ao encontro da proposta da DKT, que atua com foco no
marketing social, desenvolvendo programas de planejamento familiar e prevenção
de DSTs e AIDS em 20 países. No Brasil, a DKT apoia ONGs, entre elas a Equipe
Voluntária, que atua no Sul do país, parceria que já dura 13 anos, sempre visando a
disseminação de informações em prol da saúde.
Com o aumento da incidência de contaminação por HIV nessa região, falar
localmente sobre a prevenção se tornou imperativo. Por essa razão, a Prudence e
Equipe Voluntária Brasil atuam juntas no VI Encontro de Educadores Papo da Vez,
que apresentará, pela primeira vez, o Seminário Municipal do Programa Saúde na
Escola.

DADOS DE CONTAMINAÇÃO POR HIV NO RS
O ranking das taxas de detecção, de acordo com o Boletim Epidemiológico de
HIV/AIDS, mostra que o Rio Grande do Sul tem apresentado a maior taxa do Brasil
desde 2006. O Estado de Santa Catarina tem variado de posição em segundo e
terceiro lugares e, nos últimos dois anos, tem se mantido em segundo. Entre as
capitais brasileiras, Porto Alegre e Florianópolis continuam liderando a classificação
por taxa de detecção de casos de AIDS, ocupando os dois primeiros lugares; e
desde 2006, Porto Alegre tem se mantido em primeiro. Em 2012, as taxas para
essas duas capitais foram, respectivamente, de 93,7 e 57 casos de AIDS para cada
100.000 habitantes, seguidas por Porto Velho (48,8), Manaus (46,7) e São Luís
(42,5).
“A nossa preocupação em manter um trabalho de conscientização na região é
que vemos os números de contágio subindo ano a ano. O projeto ‘Papo da Vez’
prepara os educadores para que eles possam atuar diretamente na prevenção. A
capacitação proporcionada por essa iniciativa fará com que os educadores consigam
responder todas as dúvidas relacionadas à prevenção e sexualidade dos alunos, de
forma clara e objetiva. Durante o evento, além de profissionais de educação da rede
municipal e estadual, profissionais da saúde e entidades sociais também
participarão, a fim de promover uma grande divulgação da importância da prática de
relações sexuais mais seguras”, explica Steffan Nath, diretor-presidente da Equipe
Voluntária Brasil.
Denise Santos, gerente de marketing da DKT, aponta o envolvimento dos
adolescentes na ação como importantes agentes formadores de opinião, capazes de
influenciar e auxiliar na educação sexual de pessoas da mesma faixa etária: “O
evento trabalha com os jovens multiplicadores, adolescentes de 12 a 18 anos que
absorvem e replicam a informação para a comunidade das quais estão inseridos.
Isso é muito importante, pois além de mostrar o engajamento dos mais novos,
mostra que estão antenados e preocupados com o contágio. Ao espalhar os dados e
conhecimento, ajudam amigos e familiares a se proteger também”. A marca, além de
apoiar o evento, ainda fornece um kit com seus principais produtos.
As inscrições para o “Papo da Vez” são gratuitas e devem ser realizadas no
portal: www.papodavez.com.br/novohamburgo .

SERVIÇO:
VI ENCONTRO DE EDUCADORES PAPO DA VEZ
ONDE: Centro de Convenções Union Hotel | Rua Lima e Silva, 107 – Centro
QUANDO: 14 de maio a partir das 7h30
INFORMAÇÕES: (51) 3066-6300

SOBRE A DKT
Fundada em 1984 por Philip D. Harvey, a DKT International é uma entidade
especializada na implantação de programas de planejamento familiar e prevenção de DSTs
e AIDS ao redor do mundo. Mantém 22 programas de marketing social em 20 países Brasil, China, Egito, Etiópia, Filipinas, Ghana, Índia, Indonésia, Malásia, Marrocos, México,
Moçambique, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Sudão, Tailândia,
Tanzânia, Turquia e Vietnã, sendo que Índia e China possuem dois projetos.
A DKT do Brasil, instalada no país em 1990, é detentora da marca Prudence, que
contempla a maior linha de camisinhas, géis lubrificantes e estimuladores do mercado, além
da unidade de negócio voltada pra saúde da mulher. Seguindo as diretrizes da matriz, a filial
brasileira apoia diversas ONGs (Organizações Não Governamentais) realizando trabalhos
de conscientização sobre a importância do uso do preservativo em todas as relações
sexuais.
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