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Um camelô diferente

m camelô diferente,
que oferece idéias e
informação no lugar
de produtos, vem des-
pertando a atenção de

moradores na principal rua da fa-
vela Parque Oswaldo Cruz, na
Zona Norte do Rio de Janeiro. Tra-
ta-se da barraca do camelô
educativo, que disponibiliza infor-
mações sobre doenças sexualmen-
te transmissíveis (DSTs). A idéia
surgiu da dificuldade de algumas
mulheres em negociar com o par-
ceiro o uso do preservativo. Mo-

U

radoras da comunidade, em sua
maioria donas de casa, de nível
de escolaridade baixo e algumas
vezes vítimas de violência domés-
tica, elas se queixavam de não
conseguir convencer o parceiro a
experimentar o sexo seguro. A
estratégia criada pelo núcleo de
DST/Aids do Centro de Saúde
Germano Sinval Faria da Fiocruz
visa sensibilizar os homens, incen-
tivar atitudes de proteção e for-
necer preservativos.

“O camelô educativo é
composto pela caixinha tira-dú-
vidas, pelo varal informativo e
pelo mural interativo. Quem tem
vergonha de fazer uma pergunta
oralmente, coloca sua dúvida na
caixinha e ela será respondida na
semana seguinte no mural
interativo, sem fornecer a identi-
ficação do participante. Já o va-
ral é onde ficam expostas infor-
mações sobre DSTs tiradas de um
álbum seriado da secretaria mu-
nicipal de Saúde do Rio de Ja-
neiro”, explica a assistente soci-
al Idenalva Silva. “O fato de
conter imagens chama atenção
das pessoas, que se aproximam,
fazem perguntas, relatam expe-
riências e obtêm informações”,
descreve Wilma Pereira, agente
de saúde do projeto.

Não só os moradores da
comunidade se beneficiam com
o camelô. Trabalhadores que pas-
sam pela rua, como motoristas e
entregadores, também param
para receber informação. “Fica
muita gente em volta da barraca,
alguns nos chamam em um can-
to e falam sobre seus problemas.
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Trabalho de conscientização
inclui orientação sobre doenças
sexualmente transmissíveis
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O Centro de Saúde Escola
Germano Sinval Faria orienta
suas ações para a promoção da
saúde e realiza diversos traba-
lhos no conjunto de favelas que
integram o Complexo de Man-
guinhos. São elas: Parque Oswal-
do Cruz, Parque Carlos Chagas,
Parque João Goulart, Vila Turis-
mo, Conjunto Habitacional Pro-
visório 2, Vila União, Vila São
Pedro, Conjunto Nelson Mandela,
Conjunto Samora Machel, Comu-
nidade Agrícola de Higienópolis,
Mandela de Pedra, Vitória de
Manguinhos e  Greenville.

Com uma população supe-
rior a 30 mil habitantes, o local
enfrenta carências de educação,
cultura, saúde, infra-estrutura ur-
bana, cultura e lazer. Esse qua-
dro coloca Manguinhos na 122ª
posição entre os 126 bairros do

Já houve histórias sobre HPV,
dúvidas sobre coceiras ou gravi-
dez e experiências sexuais.
Quando necessário, nós encami-
nhamos para o posto de saúde
da Fiocruz”, diz Idenalva.

Na caixinha, as dúvidas
mais freqüentes são sobre as
formas de transmissão do HIV.
Segundo as pesquisadoras, até
os idosos chegam a pegar pre-
servativos. São distribuídas qua-
tro caixas de preservativos por
semana e cada participante tem
direito a 12 unidades por mês.
O número ainda é considerado
baixo pelas pesquisadoras, já
que o camelô tem cerca de 600
pessoas cadastradas.

A parceria com a Associa-
ção de Moradores do Parque
Oswaldo Cruz começou na dé-

cada de 80. Todo mês são rea-
lizadas atividades de troca de
informações com ênfase no co-
nhecimento do corpo, anticon-
cepção, sexualidade e cidada-
nia na própria sala da associação.
As pesquisadoras convidam es-
pecialistas que dão palestras e
exibem vídeos educativos.

Trabalho também inclui
bazar da solidariedade

e oficina de arte

“Esse trabalho levanta a auto-
estima das mulheres, que passam
a trabalhar, estudar e se cuidar.
Algumas adolescentes que come-
çaram nos ajudando, resolveram
terminar os estudos e hoje têm
uma profissão”, comenta Idenal-
va. Para o futuro, elas pretendem

fazer uma avaliação do trabalho
com o camelô educativo, definir
o perfil dos participantes e mon-
tar uma cartilha sobre DST com
uma linguagem voltada para esse
público. “Na comunidade, a po-
pulação é bastante engajada nes-
se projeto. Já temos até um blo-
co de carnaval todo estruturado
com músicas que falam de pre-
venção”, diz Wilma.

Além do camelô educativo,
o Núcleo de DST/Aids possui
outros projetos sociais, como a
oficina de mulheres, onde as in-
teressadas aprendem a fazer ve-
las decorativas e arranjos de flo-
res e ganham uma ocupação, e o
bazar da solidariedade, que dá
uma ajuda financeira a soroposi-
tivos carentes, a partir da venda
de mercadorias.

Rio, com um Índice de Desen-
volvimento Humano (IDH) de
0,726, segundo dados divulga-
dos em 2000. O IDH mede a
qualidade de vida e varia de 0 a
1. Quanto mais próximo do nú-
mero 1 melhor a situação socio-
econômica.

Entre os projetos criados
com o objetivo de promover o
desenvolvimento social e a
melhoria de qualidade de vida da
população que habita e trabalha
na região, destaca-se o Programa
Desenvolvimento Local Integra-
do e Sustentável de Manguinhos
(Dlis-Manginhos). Esse programa
estrutura trabalhos articulados
com a comunidade em quatro
grandes áreas: geração de traba-
lho e renda; habitação, ambiente
e saneamento; saúde, alimenta-
ção e nutrição; e desenvolvimen-

to social, que abrange educação,
cultura, esporte e lazer.

Além da Fiocruz, participam
do programa a Cooperativa dos
Trabalhadores Autônomos de
Manguinhos (Cootram), a Finan-
ciadora de Estudos e Projetos
(Finep), o Comitê das Entidades
Públicas no Combate à Fome e
Pela Vida (Coep), a Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro, a
Fundação Bento Rubião, as asso-
ciações de moradores e outras
instituições governamentais e
não-governamentais com atuação
no local.

A iniciativa envolve um tra-
balho sistemático de monitora-
mento e avaliação, com apoio da
Finep, visando a elaboração de
um sistema de indicadores que se
pretende expansível para expe-
riências em outras regiões do país.

Presença em comunidades carentes




