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PRÊMIO LAÇO VERMELHO 
 

LANÇADA PREMIAÇÃO INTERNACIONAL 
PARA AÇÕES COMUNITÁRIAS NA ÁREA DE HIV/AIDS 

 
New York – 1º de Dezembro de 2005 – Um novo prêmio internacional em 
homenagem à ação comunitária na área de aids foi lançado hoje, Dia Mundial da 
Aids. 
 
O primeiro “Prêmio Laço Vermelho: Celebrando a Liderança Comunitária e a Ação 
em Aids” será entregue na XVI Conferência Internacional de Aids (AIDS 2006), a ser 
realizada em Toronto, Canadá, de 13 a 18 de agosto de 2006. O prêmio tem 
patrocínio dos programas de Liderança e Ação Comunitária da Conferência 
Internacional de Aids. 
 
“As comunidades encontram-se na vanguarda do enfrentamento dos desafios da 
epidemia de aids. Soluções que funcionam não podem ser impostas de cima”, 
afirmou Gracia Violeta Gross Quiroga, co-presidente do Comitê do Programa 
Comunidade da AIDS 2006. “Em todos os cantos do mundo, comunidades 
trabalhando em prédios, hospitais, vilas, têm poder e já estão revertendo a ameaça 
da pandemia de aids.” 
 
A iniciativa tem o apoio de várias organizações, entre elas o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em nome dos dez co-patrocinadores do 
UNAIDS , e a Sociedade Internacional de Aids (IAS, na sigla em inglês). 
 
“As comunidades ocupam o coração da resposta à ameaça do HVI/aids”, afirmou 
Keval Dervis, administrador do PNUD. “Nas comunidades do mundo todo, a 
liderança, a coragem e a resiliência estão dando forma à resposta à epidemia, e 
determinando nossa habilidade de realizar os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. Homenageando o trabalho delas e provendo recursos para ampliar as 
iniciativas comunitárias é essencial na luta contra a disseminação da aids”, 
completou. 
 
Os 25 finalistas receberão prêmio em dinheiro: 20 classificados receberão 5 mil 
dólares cada e os 5 vencedores das cinco categorias receberão 20 mil dólares cada 
um. As cinco categorias da premiação, por destaque em liderança, contemplam as 
seguintes áreas: 
 

• Prover acesso a assistência, tratamento e apoio a pessoas vivendo com 
HIV/aids em nível comunitário.  

• Combater o estigma e a discriminação relacionados ao HIV/aids em nível 
comunitário.  

• Combater ineqüidades de gênero que alimentam a epidemia de HIV/aids em 
nível comunitário.  

• Promover programas de prevenção ao HIV/aids em nível comunitário.  
• Fornecer apoio a órfãos da aids e outras crianças vulneráveis.  



 
“As soluções devem envolver as pessoas cujas vidas sejam mais afetadas”, afirmou 
Peter Piot, diretor executivo do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre 
HIV/Aids (UNAIDS). “As comunidades são capazes de encontrar caminhos para 
enfrentar os desafios mais difíceis da epidemia de aids. Esse tipo de liderança nos 
mostra, em termos práticos, como fazer a diferença na resposta global, uma 
comunidade de cada vez”, arrematou Piot. 
 
Os comitês do Programa de Liderança e Ação Comunitária do AIDS 2006 
pretendem dar voz e reconhecimento a comunidades, especialmente aquelas mais 
afetadas e mais freqüentemente negligenciadas. As comunidades apontarão um 
conselho consultivo  de alto nível que identificará, inicialmente, 25 finalistas, e se 
reunirá, em seguida, pouco antes da conferência de Toronto, para selecionar os 5 
vencedores. A premiação será anunciada em Toronto. 
 
“Esperamos que a celebração desses esforços de liderança de base atuem como 
catalizadores para que outras comunidades aperfeiçoem, expandam e repliquem 
essas excelentes iniciativas em outros lugares”, afirmou o bispo Gunnar Stalsett, co-
presidente do Programa de Liderança da AIDS 2006. “Esse tipo de liderança 
contínua, consistente e de peso em aids, no nível comunitário, é desesperadamente 
necessária se quisermos superar a doença”. 
 
Candidaturas serão recebidas de 1º de dezembro de 2005 a 31 de março de 2006. 
Há mais informação disponível em www.redribbonaward.org ou pelo e-mail 
redribbonaward@undp.org. Todas as organizações de base comunitária que 
trabalham para reverter ou enfrentar a epidemia de aids são encorajadas a 
condidatar-se. 
 
 
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids – UNAIDS 
O UNAIDS reúne dez agências da ONU no esforço comum de combater a epidemia 
de aids. Como protagonista  da ação global contra a aids, o UNAIDS lidera, reforça 
e apoia uma resposta expandida à epidemia. Objetiva prevenir a transmissão do 
HIV, prover assistência e apoio àqueles que vivem com o HIV, reduzir a 
vulnerabilidade à aids de indivíduos e comunidades e atenuar o impacto da 
epidemia. 
 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
O PNUD é a rede de desenvolvimento global das Nações Unidas, em defesa da 
mudança e da relação entre os países para o conhecimento, a experiência e os 
recursos destinados a ajudar as pessoas a construirem uma vida melhor. A 
organização está presente em 166 países, trabalhando com eles na busca de 
soluções próprias a desafios ao desenvolvimetno global e nacional. Enquanto se 
desenvolve a cacidade local, o país conta com o apoio do PNUD e de sua vasta 
rede de parceiros. O PNUD é um co-patrocinador fundador do UNAIDS. 
 
XVI Conferência Internacional de Aids – AIDS 2006 
A AIDS 2006 é um dos mais importantes encontros para divulgação e discussão de 
avanços científicos estratégicos na luta contra o HIV/aids. Reúne o movimento de 
pessoas envolvidas na resposta à epidemia  para compartilhar lições aprendidas e 
juntas demarcar o caminho a seguir. Ao fazer isso, a conferência afeta diretamente 
as vidas daqueles que vivem com o HIV/aids e que por ele são afetados. O tema da 
AIDS 2006 é “Time to Deliver” (algo no sentido de “hora de cumprir as promessas”), 
refletindo as demandas da epidemia por responsabilidade de todas as partes 
envolvidas para cumprir os compromissos feitos. 
 



Para mais informação, favor contatar: 
 
Karen Bennett – Gerente de Comunicação – Sociedade Internacional de Aids – 
Genebra – tel. + 27 83 278 1041 e-mail: karen.bennett@iasociety.org  
 
Niamh Collier – Oficial de Comunicação – Política – PNUD – Nova York – tel. + 212 
906 6111 e-mail niamh.collier@undp.org 
 
Dominique De Santis – Oficial de Imprensa – UNAIDS – Genebra – tel. + 41 22 791 
4509 e-mail desantisd@unaids.org  
 
 


