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NOTA PÚBLICA 

ARTICULAÇÃO NACIONAL DE LUTA CONTRA AIDS - ANAIDS 
 
                                                                                São Paulo, 11 de Setembro de 2019. 
Declaração Twitter Deputada Federal Carla Zambelli  

 
  A articulação Nacional de Luta Contra a Aids – ANAIDS – é uma rede que reúne Fóruns Estaduais de 

ONG/AIDS, Redes e Movimentos de Pessoas Vivendo com HIV/Aids democraticamente eleitos em fóruns locais e 

encontros regionais. A função da ANAIDS é reforçar a articulação e participação da sociedade civil organizada e 

representá-la em diversas instâncias oficiais e não oficiais bem como em eventos nacionais e internacionais.  

 A ANAIDS vem a público manifestar seu REPÚDIO a declaração realizada na rede social Twitter da Deputada 

Federal Carla Zambelli (PSL/SP), associando a atitude do Youtuber Felipe Neto (em comprar e distribuir 

gratuitamente literatura que retrata um beijo entre dois jovens, com o aumento de casos de infecções de HIV entre a 

população Gay). A declaração, por sua vez, está totalmente equivocada e permeada por preceitos morais 

particulares. Acreditamos que as redes sociais são potenciais ferramentas de comunicação e possuem um papel 

importante na disseminação de informações sobre a epidemia de aids e suas dinâmicas.  

Entretanto, a abordagem pautada em senso comum dispensada ao tema, apenas potencializa estigmas e, de 

forma subliminar, culpabiliza os sujeitos pelo avanço da epidemia, desrespeitando as pessoas que vivem com 

HIV/AIDS e lutam incansavelmente por uma vida digna e de inclusão social.  

A opinião pessoal da Deputada, não apresenta de forma objetiva e inteligente nenhum contraponto que a 

temática pressupõe, menos ainda propõe um diálogo assertivo sobre a importância da ampliação das estratégias de 

prevenção a aids e da incorporação de novas tecnologias pelo SUS. 

Lembramos que a resposta brasileira a epidemia de aids, se projetou internacionalmente por contemplar 

inúmeras narrativas, conjugando o discurso biomédico, a garantia dos direitos das pessoas e/ou populações atingidas 

pela epidemia e as questões relacionadas aos contextos de vulnerabilidades. Neste sentido, diante da conjuntura 

atual, marcada por avanços de discursos conservadores e fundamentalistas, precisamos atentar para os 

desdobramentos de abordagens pautadas em leituras descontextualizadas e moralistas. Assim, apesar de 

considerarmos totalmente salutar a problematização de questões referentes a epidemia de aids, estas devem ser 

conduzidas com responsabilidade e imparcialidade, contemplando os diversos atores que estão presentes neste 

processo. 

Por fim, a ANAIDS reafirma o exercício da empatia e da solidariedade como princípios fundamentais na 

construção de uma resposta coletiva à epidemia. 

Solidariamente, 

                                                            

     Carla Diana e Carla Almeida                                                        Georgina Machado e Fábio Dayan 
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                                                                 Marco Aurélio de Oliveira 
                                                                 Secretaria de Comunicação 
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