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       O SIDA EXISTE. PROTEJA !!!!!!!!!!!!!!! 

                       
                  DIGA NÃO AO SIDA 



 
 
 
     
 
               
                     
 

  
 
 
POR : DYNKA AMORIM 
 
dynkaamorim@hotmail.com 

s jovens de hoje formam a chamada 
geração da  SIDA. Eles não conheceram 
o mundo antes do HIV. Milhões já 

morreram e, no entanto, a epidemia do 
HIV/SIDA entre os jovens continua em grande 
parte invisível aos adultos e aos próprios 
jovens. O esforço para combater o HIV/SIDA  
exige estratégias amplas e concentradas na 
classe juvenil.  
Dos 60 milhões de pessoas no mundo inteiro 
que foram infectadas pelo HIV nos últimos 20 anos, mais da metade tinha 
entre 15 e 24 anos à época da infecção. Hoje, 12 milhões de jovens estão 
vivendo com o HIV/SIDA. Entre os jovens, as mulheres têm muito mais 
chances do que os homens de se infectarem com o HIV. Em cerca de 20 países 
africanos, 5% ou mais das mulheres entre 15 e 24 anos estão infectadas. Tais 
estatísticas sublinham a necessidade urgente de abordar a situação do 
HIV/AIDS entre os jovens. 
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   A JUVENTUDE E A EPIDEMIA DOVIH/SIDA 

 

  O SIDA NÃO 
   
 ESCOLHE O SEXO 
 
   PROTEJA-TE 
 



                                                                               
   
 
 
                                                                       
 
                                                   

 Síndroma imunodificiencia adiquirida 
 
 
     

 
 
                                                                              
   

 O sida é causada por um vírus chamado VIH( vírus de imunodificiencia 
humana)  

 que lentamente vai   destruindo o sistema  de  defesa 
 
 
 
                                                                                                           
 
                                                                                                                                                         
 
 

 Atraves do contacto sexual  com uma pessoa infectada 
 Atraves de agulha, seringa, lamina e outro material cortante 
 Da mulher gravida para seu filho 

 
 
 
 
 
                                                                                                        
 
                                         

 Não partilhar  agulha, lamina, e outro material cortante 
 Usar correctamente a camisinha 
 Fazer o teste antes de engravidar  
 Fazer transfusão de sangue apenas com sangue que foi testado 

 
 
 

sida 

                    

Como prevenir do sida     
                                        

 
Como se propaga o sida 

 
Diga não ao 
sida 
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Perguntas e Respostas colocadas na caixa bué fixe ou através da internet, se tiver 
dúvidas então não percas  mais tempo,  tome nota do nosso email: 
buefixe64@yahoo.com.br 
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 PERGUNTAS 
 
  Já existem vacinas para  
VIH/SIDA? 

          1 

  RESPOSTA:                      
Não. Existem instituições científicas que 
trabalham no desenvolvimento de vacinas que 
poderão proteger contra a infecção pelo HIV no 
futuro. No entanto há muitas dificuldades, e a 
principal está no fato de que há diversos tipos de 
HIV. O trabalho prossegue nesse campo.  
                  1    

PERGUNTA: 

O HIV pode penetrar 
pela pele? 

         2 

RESPOSTA: Não. A pele serve 
normalmente como barreira para a 
penetração, porém essa barreira pode ser 
quebrada, quando acontecerem cortes, 
escoriações, úlceras, feridas, sangramento 
ou qualquer situação onde possa haver a 
absorção de fluidos contaminados pelo HIV.  

               2 

PERGUNTA:  
Há risco em dormir 
(sem fazer sexo) com 
uma pessoa que estiver 
com o vírus? 

          3 

RESPOSTA:  
Não há risco. Dormir 
na mesma cama, 
compartilhar os 
mesmos lençóis de 
uma pessoa com aids 
não infecta porque o 
vírus não passa 
através de objetos. 

              3 



 
 
 

        
 Carla César-Miss Simpatia 2003 
         
        “NUNCA TRAIAM O PRESERVÁTIVO” 

 
 

ara esta terceira edição da revista “Bué Fixe” 
fomos falar com a vencedora da “Miss 
Simpatia” e primeira 

dama de honor, a jovem Carla 
César, que foi eleita no último 
concurso de Miss STP em 2003. 
Bué Fixe: Olá Carla! 
 Como é que te sentiste 
depois de vencer a Miss 
Simpatia e ser a primeira 
dama de honor? 
Carla César: Senti-me feliz, 
muito satisfeita embora não são 
todas que têm esse privilegio de 
beleza. Em 1998 fui eleita como 
segunda dama de honor (Miss 
Gravana1998)  A segunda fui 
eleita como “ Miss Simpatia” e 
a terceira  vez foi o grande 
concurso de “ Miss STP em 
2003 em que fui “ Miss Simpatia” e primeira  
dama de honor. 
Bué Fixe: Como é que veio a ideia de 
participar no concurso de “ Miss 
STP”? 
Carla César: Eu sempre participo em 
coisas dessas  porque gosto imenso.     
Bué Fixe: Depois de vencer a “ Miss 
Simpatia” e “ Primeira Dama de Honor” 
mudou a sua vida? 
Carla César: Não, nada! Não mudou em 
nada. Fui continuando  a fazer as coisas que fazia 
embora havia um projecto para “meninos de rua”, 
campanha de sensibilização contra as IST`s entre 
outros projectos que não tiveram um fim feliz por 
parte do governo santomense. 
 
 
 
 
 

Bué Fixe: Pensas um  dia participar 
no concurso de “ Miss STP”? 

Carla César: De 
maneira nenhuma! Já não 
tenho idade para tal. Vou 
dar oportunidade aos mais 
novos. 
Bué Fixe: Qual é o teu 
sonho para o futuro? 
Carla César: Tenho 
muito sonho para o futuro. 
Defini-lo neste momento é 
ser feliz. 
Bué Fixe: Qual é o teu 
signo? 
Carla César: Sou signo 
de Gémeos e sou gémea 
por natureza  nascida  
mesmo no mês dos 

gémeos.  
Bué Fixe: Já teve alguma vez um grande 
amor? 
Carla César: Ainda não tive um grande amor,  
mas gostei muito de alguém que  deixei perder. 
Bué Fixe: O que a seduz num homem? 
Carla César: Sua inteligência e capacidade de 
fazer as mulheres felizes. Os homens, cada  dia 
que passa, estão cada vez mais  fracos. Já não têm 
o poder da inteligência nem o domínio das 
mulheres.  
Bué Fixe: O que pensas da 
publicação da revista “ Bué Fixe”? 
Carla César: Acho uma ideia “bué fixe” visto 
que tem vários espaços para comentários e muita 
dicas para jovens e a vida sexual dos mesmos,   
porque a sida é um caso que já vem a ser debatido 
à  muito tempo atrás  e temos que aconselhra ao 
jovens que nunca traiam o preservativo. 
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             O SIDA ANDA POR AÍ 
                    CUIDA-TE !!!!!!!!!!!!!!! 



 
 
              
        
    
 
S.Tomé e Príncipe participa na I taça de Futebol para Jovens 
de Países de Língua Portuguesa no Brasil 
 

oi, lança  em Brasília, a I taça Internacional de Futebol para 
Jovens de Países de Língua Portuguesa, que reunirá, no 
próximo mês de maio, participantes de Angola, Brasil, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor-Leste, além de Macau, convidada especial. 
A proposta do evento é a integração entre os povos de língua 
portuguesa. Estarão presentes 250 jovens atletas de 16 e 17 anos. 
S.Tomé e Príncipe  será representado por uma equipa de futebol 
juvenil  Além dos jogos, os atletas terão exibição de filmes, debates 
sobre a língua portuguesa e palestras sobre saúde, desporto, 
turismo cívico, cultural e ecoturismo.  
 

Cabo Verde sobe oito posições no ranking da FIFA 
 selecção de Cabo Verde subiu oito posições na 
classificação deste mês da Federação Internacional de Futebol Associado 
(FIFA), ocupando a 121ª posição com  405 pontos, soube a PANA quarta-feira na 

Praia. 
Observadores desportivos na capital cabo-verdiana consideram que esta subida, 
a  maior de sempre de Cabo Verde no ranking da FIFA, é fruto da boa campanha 
da equipa nas eliminatórias ao Campeonato Africano das Nações (CAN) e ao 
Mundial de 2006, com realce para a vitória de 2-1 obtida em Ougadoudou, a 26 
de Março, frente ao Burkina Faso. 
Cabo Verde ocupa o segundo lugar do grupo 2 de apuramento ao CAN e ao Mundial 
com 10 pontos, menos dois que a líder África do Sul. 
 
Dakar alberga campeonatos de atletismo da África Ocidental 
 

s campeonatos de atletismo seniores da África 
Ocidental vão decorrer de 29 a 30 de Abril próximo no estádio Iba Mar 
Diop de Dakar, soube a PANA de fonte oficial. 

Esta competição oeste-africana será organizada pela Federação Senegalesa de 
Atletismo (FSA), em colaboração com a Confederação Africana da modalidade 
Atletismo (CAA). 
Quinze países da sub-região são esperados em Dakar para este encontro, 
designadamente, Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Gâmbia, 
Gana, Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, 
Nigéria, Serra-Leoa e Togo. 
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   PROJECTO MACHIBIM VOLUME II JÁ É UM SUCESSO 
 

 projecto musical Machibim volume II  já 
esta no mercado.  

A obra discográfica que conta com  
várias presenças de musicos são-tomenses como  é o 
caso de  Ely Trindade,  Hailton Dias, o joven 
Sandrinho, Dico Mendes, Agusto  dentre outros  é já 
um sucesso nas pista de dança nacional e 
internacional. 
A grande  supresa neste trabalho é a joven Kinet 
antiga dançarina da cantora Chinha e também o 
mestre da estrevas Cornelio. 
Para o responsavél deste projecto o cantor Ely 
Trindade em declarações  à emissora católica sao-
tomense disse que «  este trabalho é para valorizar o 
estilo tradicional são-tomense ». 

Recorde-se que as letras deste album são da autoria do  
Alcino Sousa 

           Britney Spears compra casa no hotel onde bebê foi concebido 
 
ritney Spears gastou 2,4 milhões de dólares com um bangalô, nas 
terras do hotel de Las Vegas, onde o bebê que espera foi 
concebido. A cantora e o marido compraram o luxuoso chalé, que 

faz parte do conjunto residencial do Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas, 
e serão vizinhos de Wilmer Valderrama, Claudia Schiffer e Billy Idol. Kevin 
está particularmente feliz, porque sempre quis morar na cidade e também 
porque a compra foi a forma de ele e a mulher preservarem a lembrança de 
um evento especial na vida dos dois. Segundo o casal, o bebê foi concebido no 
quarto 248 do hotel.  
 
  Advogado de Jackson e mãe de acusador se enfrentam em  
     julgamento 

s advogados de defesa de Michael Jackson submeteram a mãe de seu 
acusador a um segundo dia de interrogatório intenso na segunda-feira, 
buscando destacar falhas de caráter e inconsistências no depoimento de 

uma das mais importantes testemunhas de acusação do cantor. Em uma série de 
réplicas acirradas, a mulher entrou em choque diversas vezes com o advogado de 
defesa Tom Mesereau, que sugeriu que ela tivesse o hábito de aproximar-se de 
celebridades em busca de favores e influência.A defesa vem procurando retratar a 
mulher em questão como mentirosa e enganadora, argumentando que Jackson foi um benfeitor 
inocente e generoso que se tornou vítima das armações dela. 
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 adolescência é uma fase em que os jovens não se sentem mais crianças e ainda não são 
adultos. O corpo está passando por muitas transformações. Fisicamente já são capazes de 
engravidar, mas emocionalmente não estão maduros para serem pais e mães. Muitos nem 

sabem o que querem da vida e ainda 
são muito dependentes dos pais. 
Por outro lado, os adolescentes têm 
muita curiosidade a respeito de tudo, 
inclusive de sexo. Estão em contato a 
todo instante com cenas de sexo na 
televisão, cinema e nas conversas com 
amigos. Isso os deixa confusos e com 
vontade de colocar em prática o que vêem 
e escutam. Tudo isso, ligado à falta de 
diálogo em casa, leva os adolescentes a 
iniciarem a atividade sexual cada 
vez mais cedo. E, por não conhecerem direito o funcionamento do próprio corpo, acabam 
engravidando.  A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA tem sido motivo de grande preocupação para os 
países sub-desenvolvido e para toda a sociedade, pois traz sérias conseqüências tanto para o 
adolescente como para seus pais e para toda a comunidade.  

QUAIS SÃO OS RISCOS DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA?  

Algumas adolescentes escondem a gravidez por medo da reação dos pais, familiares e amigos e, 
como sabemos, a gravidez é uma fase que requer cuidados e acompanhamento de pré-natal.   Se a 
adolescente decide fazer um aborto, além de estar cometendo um crime, os riscos para sua saúde 
são ainda maiores. Além de perder o bebê, a mãe pode perder também a própria vida. O aborto 
provocado também pode trazer problemas como infecções, hemorragias e até a esterilidade, isto é, 
ela pode ter dificuldades para engravidar ou nunca mais poderá ter filhos. Tudo isso sem contar o 
sentimento de culpa que poderá carregar por toda a vida. Muitas vezes, a união com o pai da criança 
parece ser a solução ideal. Assim, alguns jovens acabam se casando e assumindo uma série de 
obrigações e responsabilidades que não estavam preparados para assumir. Assim, há mais 
possibilidades de acontecer uma separação, o que não é bom para os jovens e muito menos para a 
criança.  A gravidez indesejada na adolescência é vivida pela jovem como um período de muitas 
perdas. Ela deixa de viver sua juventude, interrompendo seus estudos, abandonando o sonho da 
formação profissional e seus projetos de vida. Por tudo isso, podemos ver que a adolescência não é o 
melhor momento para a maternidade. 
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A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 

                                                         
                                                  A REVISTA QUE FAZ A DIFERENÇA NOS JOVENS 
                                                  QUE LUTA CONTRA O VÍRUS DO SIDA 



 

 

 

 

                                                            
 
 
Para receberes confidencialmente (só para ti) respostas 
 às tuas perguntas sobre o VIH/Sida, Malária e Tuberculose.  

basta fazer um “clic” em: WWW.REDESIDA.ORG 
                                                                                                                                                                             
                                    A História da Internet - Como Tudo Começou 

A Internet nasceu praticamente sem querer. Foi desenvolvida nos tempos remotos da Guerra Fria com 
o nome de ArphaNet para manter a comunicação das bases militares dos Estados Unidos, mesmo que o 
Pentágono fosse riscado do mapa por um ataque nuclear. Quando a ameaça da Guerra Fria passou, 
ArphaNet tornou-se tão inútil que os militares já não a 
consideravam tão importante para mantê-la sob a sua 
guarda. Foi assim permitido o acesso aos cientistas que, 
mais tarde, cederam a rede para as universidades as quais, 
sucessivamente, passaram-na para as universidades de 
outros países, permitindo que pesquisadores 
domésticos a acessarem, até que mais de 5 milhões de pessoas já 
estavam conectadas com a rede e, para cada nascimento, mais 4 
se conectavam com a imensa teia da comunicação mundial.  

Nos dias de hoje, não é mais um luxo ou simples questão de 
opção uma pessoa utilizar e dominar o manuseio e serviços disponíveis na Internet, pois é considerada 
o maior sistema de comunicação desenvolvido pelo homem. 

Com o surgimento da World Wide Web, esse meio foi enriquecido. O conteúdo da rede ficou mais 
atraente com a possibilidade de incorporeal imagens e sons. Um novo sistema de localização de 
arquivos criou um ambiente em que cada informação tem um endereço único e pode ser encontrada por 

qualquer usuário da rede. 
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