Testes rápidos e distribuição de
camisinhas marcam Semana de Luta
contra a Aids
Em alusão ao Dia Internacional da Luta Contra a Aids, lembrado na próxima quinta-feira (1º),
Brasília recebe a partir de hoje (27) diversas atividades com o objetivo de prevenir e acelerar o
diagnóstico da doença. A programação começou às 9h com a ação social Eu abraço, no Parque
da Cidade Sarah Kubitschek.
(Agência Brasil, 27/11/2016 – acesse no site de origem)
De acordo com coordenador de Diversidade LGBT [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e
Transexuais] da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e
Direitos Humanos do Distrito Federal, Flávio Brebis, a proposta é oferecer à população testes
rápidos, preservativos e informativos ao longo de todo o dia de hoje. Haverá ainda feira de
artesanato com peças produzidas por pessoas que vivem com HIV.
A psicóloga Regina Cohen, 56 anos, fala com orgulho das peças de artesanato expostas no
local. Presidente do Grupo Arco-Íris e soropositiva há 20 anos, ela explica que parte do
dinheiro arrecadado com a venda do material ficará com os próprios artistas e outra parte será
destinada a ajudar a instituição.
Já a artesã Deniz Catarina, 56 anos, é professora voluntária no grupo e supervisionou a
produção da maioria das peças. Entre os trabalhos confeccionados por seus alunos estão
flores, velas, animais em feltro e bonecas. “É uma forma de tirar essas pessoas do anonimato.
Muitas delas estão depressivas e o trabalho, com certeza, ajuda”.
As principais atrações da Semana de Luta contra a Aids em Brasília, de acordo com o governo
do Distrito Federal, estão previstas para a próxima quinta-feira, quando haverá debate com
youtubers da capital na Fundação Nacional de Artes (Funarte).
No mesmo dia, será intensificada a distribuição de testes rápidos, preservativos e informativos
em centros de referência para tratamento. O serviço também será oferecido nas
administrações regionais de Brazlândia, Ceilândia, Planaltina, Samambaia e Varjão e nas
estações Central e 112 Sul do metrô.
Outro destaque da programação é a solenidade de recepção do grupo de trabalho de
certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV e/ou da sífilis no Brasil do Programa
Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids (Unaids), no Palácio do Buriti, amanhã (28). Os
eventos seguem até o próximo sábado (3) em vários espaços da cidade. A agenda completa
pode ser conferida pela internet.
Meta brasileira
A meta assumida pelo Brasil junto à Organização das Nações Unidas (ONU) no combate à
epidemia de aids é, até 2030, diagnosticar 90% das pessoas com a doença, encaminhar 90%
delas para tratamento e tornar a carga viral insignificante em 90% dos pacientes tratados.
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