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Revista especial traz informações
sobre a Aids na Parada Gay

Iniciativa é de ONGs de assistência aos soropositivos que
atuam no Estado de SP

DE SÃO PAULO

A Agência de Notícias da Aids irá aproveitar a realização
hoje da 16ª Parada do Orgulho Gay de São Paulo, a maior
do gênero no mundo, para conscientizar a população sobre a
doença.

A agência -especializada na divulgação de conteúdo
relacionado ao HIV e à Aids- lança hoje no evento uma
revista especial sobre o que tem sido feito pelas ONGs
(Organizações Não Governamentais) do Estado de São
Paulo para o combate e o tratamento da doença.

A publicação será distribuída gratuitamente. Ela foi batizada
de "Revista do Camarote Solidário" em referência à ação
promovida pela agência, que neste ano acontece pela décima
vez, durante a parada gay de São Paulo.

No Camarote Solidário, artistas, jornalistas, gestores,
ativistas e engajados na causa são convidados a assistir à
parada passar do mezzanino do prédio do Conjunto
Nacional, na av. Paulista, e colaboram com mantimentos
que são distribuídos a ONGs envolvidas na assistência às
pessoas que vivem com HIV ou com a doença.

PRESERVATIVOS

Nesta semana, a Secretaria de Saúde do Estado
disponibilizou testes rápidos para a detecção do HIV.

Também está programado que 150 agentes distribuirão
preservativos em três barracas no percurso e na área da
concentração do desfile.
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