
 

PRUDENCE ENTRA NA ONDA DO SURF E 

PARTICIPA DO PRÊMIO FLUIR WAVES 
 

Além de homenagear os melhores profissionais do esporte, a marca 
ressalta a importância do uso do preservativo para a saúde dos atletas 

A Prudence, marca de preservativos da DKT do Brasil, anuncia mais uma 

parceria com o Prêmio Fluir Waves, que elege anualmente os melhores surfistas do 

país, a ser realizado no dia 08 de maio, na Oi Casa Grande, localizada na cidade do 

Rio de Janeiro.  

Para receber os participantes, foi criado um espaço exclusivo com ambiente 

praiano. Um casal de promotores estará disponível para fazer tatuagens, além da 

distribuição gratuita de preservativos.  

“A Prudence tem orgulho em participar desta importante premiação, 

principalmente de estar mais próxima de atletas e amantes de esportes radicais. 

Será um dia para prestigiarmos os verdadeiros campeões e ao mesmo tempo uma 

nova forma de divulgar a importância do uso do preservativo para a saúde de todos”, 

afirma Denise Santos, gerente de marketing da DKT do Brasil. 

 

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 20 programas de marketing social em 

19 países - Brasil, China, Congo, Egito, Etiópia, Filipinas, Gana, Índia, Indonésia, 

Malásia, Marrocos, México, Moçambique, Nigéria, Paquistão, Sudão, Tailândia, 

Turquia e Vietnã. 

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. 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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