
 

Prudence promove sexo seguro durante o 
Carnaval de Florianópolis 

 
A marca vai distribuir mais de 6 mil preservativos na cidade entre os dias 24 e 28 

de fevereiro 

Em Florianópolis, a Prudence marca presença nos camarotes Skol Live, Skol 

Centro e Laguna com a distribuição de 6 mil preservativos. No Skol Live, que fica na 

Passarela Nego Quirido, considerada o Sambódromo de Floripa, a ação será no sábado, 

dia 25 de fevereiro. No Skol Centro, os promotores vão entregar camisinhas nos dias 

24, 26, 27 e 28. Já o camarote Laguna recebe a marca nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro. 

Os camarotes contam com atrações especiais como Ludmilla, Mc 

Coringa, Thiago Brava, Thiago Martins, Os Hawaianos, Turma do Pagode, Lexa, MC 

Sapão, Jota Quest e Melanina Carioca. Os promotores da marca irão distribuir 

amostras de Prudence Celebration e de Prudence Efeito Retardante, além da aplicação 

de divertidas tatuagens removíveis Prudence. 

 

Serviço 
Florianópolis 
Skol Live – 25 de fevereiro 
Skol Centro – 24, 26, 27 e 28 de fevereiro 
Laguna – 25, 26 e 27 de fevereiro 
 

Você conhece a DKT? 

Fundada em 1989, por Philip D. Harvey, a DKT International é uma organização 

sem fins lucrativos especializada na implantação de programas de planejamento 

familiar e prevenção de DSTs e Aids ao redor do mundo, contando com inúmeros 

projetos em 26 países. Só em 2015, a DKT protegeu 30 milhões de casais e ajudou a 

prevenir 5,5 milhões de gravidezes indesejadas, mais de 13 mil mortes maternas e 3,8 

milhões de abortos.  

Com 26 anos de atuação no País, a DKT do Brasil é detentora das marcas 

Andalan (AIUs) e Prudence, que contempla a maior linha de camisinhas do mercado, 



 

além de outros produtos como géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual 

descartável e lenço umedecido. A unidade brasileira mantém diversos programas de 

marketing social, que incluem também o apoio a ONGs (Organizações Não 

Governamentais). É a única empresa no Brasil totalmente especializada em 

planejamento familiar. 

Mais informações em www.dkt.com.br, www.useprudence.com.br, 

www.prudenceintima.com.br e www.prudencesoftcup.com.br. 
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