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C O M U N I C A D O  D E  I M P R E N S A  

 

Em parceria com UNAIDS, Malhação terá nova série 
original no Gshow sobre casais sorodiferentes 
 

        

 
Rio de Janeiro e Brasília, 30 de março de 2016 – A Malhação: Seu Lugar no Mundo 
vai lançar neste sábado, 2 de abril, uma nova série original chamada Eu Só Quero Amar, 
cujo tema central será a vida de casais sorodiferentes (quando dos parceiros um vive 
com HIV e o outro não). A série, que é um misto de documentário e ficção, é fruto da 
parceria entre o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e a 
área de Responsabilidade Social da Globo, iniciada com o lançamento da campanha 
Viver Melhor, em setembro de 2015. 
  

O ponto de partida da série é o casal Henrique e Camila, interpretado pelos atores 
Thales Cavalcanti e Manuela Llerena. Henrique vive com HIV e namora Camila na trama 
da série teen. Depois de uma história conturbada e cheia de obstáculos, os dois 
resolveram bancar a relação enfrentando até mesmo a resistência dos pais de Camila. 
 
O objetivo da série é aprofundar para o público jovem o debate sobre esta relação e 
principalmente sobre a vida de um casal sorodiferente, desde os desafios no convívio 
social –  como enfrentamento do estigma e da discriminação – até a vivência de uma 
sexualidade saudável e bem informada. 
 

Desde o final de dezembro, o UNAIDS tem prestado consultoria à produção da série 
Malhação: Seu Lugar no Mundo para apoiar o  autor da trama, seus  roteiristas e 
produtores tanto no refinamento da linguagem quanto nas sugestões de temas e 
histórias reais capazes de apoiar as cenas com os personagens envolvidos direta e 
indiretamente com a questão do HIV na série. 
 
“Pela primeira vez na história da televisão brasileira, estamos indo além de prevenção, 
testagem e tratamento do HIV. Estamos falando também de sexualidade, estigma e 
discriminação - e diretamente para o público jovem, que é o mais afetado hoje no país”, 
afirma Georgiana Braga-Orillard, diretora do UNAIDS no Brasil. “Estamos muito felizes 
que Emanuel Jacobina tenha iniciado o debate e que, juntos, tenhamos conseguido 
aprofundá-lo desta forma. A parceria com o Gshow na criação desta série veio coroar 
este esforço de uma forma muito especial.” 
 

“Nossa estratégia é mobilizar o país para temas socialmente relevantes. Assim, a 
parceria com o UNAIDS é fundamental para que essa mensagem de respeito, tolerância, 
esclarecimento e de harmonia no convívio entre casais sorodiferentes alcance o maior 
número possível de pessoas e assim contribua para mudanças positivas de 
comportamento,” destacou Bia Azeredo, diretora de Responsabilidade Social da Globo. 
 

A série é fruto de uma parceria entre o UNAIDS e a Globo. Foto: Reprodução da vinheta de Eu Só 
quero Amar/Gshow 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2015/Vem-por-ai/noticia/2016/03/eu-so-quero-amar-e-nova-serie-original-de-malhacao-com-episodios-publicados-aos-sabados.html
http://unaids.org.br/2015/09/globo-e-unaids-lancam-campanha-para-alertar-sobre-o-aumento-de-casos-de-aids-entre-jovens-e-importancia-do-teste-do-hiv/
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Cada sábado do mês de abril contará com um novo episódio da série, totalizando cinco 
episódios. Inspirada na obra de Emanuel Jacobina – autor desta temporada Malhação: 
Seu Lugar no Mundo –, a série para a internet tem como roteiristas Filipe Lisboa e 
Giovana Moraes, e colaboração de Gabriel Estrëla (Projeto Boa Sorte), jovem ator, 
cantor e diretor vivendo com HIV. A direção geral é de Leonardo Nogueira. A produção 
também contou com apoio de consultoria do UNAIDS Brasil. 
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Mais informações nas páginas da Malhação: Seu Lugar no Mundo e do UNAIDS 
Brasil no Facebook 

  

CONTATO 
UNAIDS Brasil: Daniel de Castro, tel. +55 61 3038 9221 | cel. +55 61 9304 2654 | 
decastrod@unaids.org  

 

UNAIDS 

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) lidera e inspira o 
mundo para alcançar sua visão compartilhada de zero nova infecção por HIV, zero 
discriminação e zero morte relacionada à AIDS. O UNAIDS une os esforços com 11 
organizações - ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mulheres, OIT, 
UNESCO, OMS e Banco Mundial - e trabalha em estreita colaboração com parceiros 
nacionais e globais para acabar com a epidemia da AIDS em 2030 como parte dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Saiba mais em unaids.org.br e se conecte 
com a gente no Facebook, Twitter e Instagram 
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