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Acnur e ONG lançam campanha voltadas a angolanos que vivem no Rio
20-Nov-2008
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Rio de Janeiro - Antecipando as comemorações do Dia da Consciência Negra, celebrado amanhã (20), a Agência da
Organização das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e a organização não-governamental Ação Comunitária do Brasil/RJ
(ACB) lançaram hoje (19) a campanha &ldquo;Maré de Saúde&rdquo;, para conscientizar os moradores da Vila do
João, no complexo de favelas da Maré, no Rio, sobre saúde sexual e reprodutiva e a importância da prevenção das
doenças sexualmente transmissíveis e do HIV. Estima-se que vivam na vila cerca de 500 refugiados angolanos, o que
explica a participação do Acnur na campanha.

Ao todo, foram entregues 4 mil preservativos masculinos, doados pelo Ministério da Saúde, para o posto de saúde da
Vila do João. A campanha começou com a peça Prevenção é a solução, encenada por jovens moradores da própria
comunidade, incluindo brasileiros e angolanos imigrantes e refugiados. O apoio da Acnur ao projeto deve-se
fundamentalmente à existência de grande número de refugiados angolanos morando no complexo da maré. A maioria
dos refugiados angolanos, segundo a agência, chegou no Brasil entre o fim da década de 1980 e começo de 1990 por
causa da guerra civil que devastou Angola.

O representante da Ação Comunitária do Brasil-RJ, Glauco Cruz, explicou que grande parte dos angolanos é
marginalizada e carece de direitos básicos. Muitos, segundo ele, preferem se manter na clandestinidade por motivos
pessoais e políticos.

&ldquo;Os postos de saúde da região identificaram grande número de gravidez precoce e infectados com doenças
sexualmente transmissíveis na comunidade de angolanos e moradores brasileiros&ldquo;.

Ainda segundo a agência da ONU para refugiados, o Brasil possui atualmente uma população de aproximadamente 3,8
mil refugiados de mais de 70 diferentes nacionalidades. Os angolanos representam o maior grupo de refugiados no
país, somando cerca de 1,7 mil pessoas, e a maioria delas mora no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Glauco revelou que a parceria prevê ações pontuais até o final do ano e ao longo de 2009. &ldquo;Vamos atuar na
própria comunidade angolana da complexo da Maré, nos postos de saúde e nas das escolas &rdquo;.
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