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C O M U N I C A D O  D E  I M P R E N S A  
 
Nomeada Embaixadora de Boa Vontade do UNAIDS no 
Brasil em pleno carnaval de Salvador, a cantora Mari 
Antunes, da Babado Novo, promete se empenhar na 
nova função 
 

Salvador, 14 de fevereiro de 2015 – A ex-
enfermeira e agora líder da banda Babado Novo, 
Mari Antunes, é a mais nova integrante do time de 
Embaixadores de Boa Vontade do Programa 
Conjunto das Nações Unidas para HIV/AIDS 
(UNAIDS). A cantora recebeu o título durante 
cerimônia realizada em Salvador (13/2), em meio a 
uma apertada agenda de shows e compromissos de 
Carnaval.  
 
“Eu me sinto lisonjeada e feliz de poder, de alguma 
forma, alertar as pessoas através da minha posição 
hoje na música e da minha posição de 
comunicadora. Vou me empenhar para sensibilizar 
as pessoas usando minhas redes sociais e meus 
palcos da vida, usando o que eu pude fazer para 
conseguirmos alcançar as metas do UNAIDS”, disse 

Mari durante a cerimônia referindo-se às metas do UNAIDS de zero nova infecção 
pelo HIV, zero morte relacionada à AIDS e zero discriminação.  
 
A solenidade contou com a presença da Diretora do UNAIDS no Brasil, Georgiana 
Braga-Orillard, do Subsecretário de Saúde do Estado da Bahia, Roberto Badaró, 
além de outros representantes do governo estadual e da sociedade civil, como 
Jurandir Teles, do Fórum Baiano de ONG/AIDS, Rafael Miranda, do Fórum LBGT da 
Bahia e Moysés Toniolo, do núcleo baiano da Rede Nacional de Pessoas Vivendo 
com HIV/AIDS. 
 
“A Bahia tem muitos embaixadores da ONU, o que mostra a importante relação dos 
baianos com os direitos humanos. A sua nomeação como Embaixadora do UNAIDS 
reforça este engajamento e esta responsabilidade não só diante dos baianos, mas 
também de todos os brasileiros e brasileiras. Estamos confiantes de que você 
cumprirá muito bem o seu papel”, disse a Diretora do UNAIDS no Brasil ao oficializar 
a nomeação de Mari Antunes.  
 
Mari se junta ao ator Mateus Solano, também Embaixador do UNAIDS no Brasil, 
para cumprir uma missão importante: usar a arte e seu carisma para sensibilizar e 
conscientizar os fãs e as pessoas de todo o país sobre a importância de 
construirmos um mundo com Zero Discriminação em resposta à epidemia do HIV. 
 “Desde seu primeiro engajamento com o UNAIDS, logo antes da Copa do Mundo, 
Mari se mostrou muito interessada em levar adiante a nossa mensagem”, conta 
Georgiana, referindo-se ao fato de Mari ter se voluntariado para uma apresentação 
musical durante o lançamento da iniciativa Proteja o Gol, do UNAIDS, no Teatro 
Castro Alves, em junho de 2014. “E ela foi convidada pessoalmente pelo nosso 
Diretor-Executivo, Michel Sidibé, para cumprir esta missão e fazer parte do nosso 
time Zero Discriminação”, relembra. 
 
Biografia de Mari Antunes 
Em 2012, a Babado Novo apresentou sua nova estrela: a cantora Mari Antunes, que 
passou a comandar os vocais do grupo. Natural de Itapetinga (BA), Mari começou a 
traçar sua história musical na cidade de Itabuna, também na Bahia. Com formação 
em enfermagem, ela chegou a exercer as duas profissões, mas a música acabou 
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falando mais forte. Desde o início da carreira em 2005, a cantora já passou pelos 
grupos “Estação Lunar”, “Bembolado”, “Descarga Elétrica” e banda baile “Lordão”. 
Foi depois de seu trabalho na banda “Sarypa” que Mari conquistou o posto na 
Babado Novo, em 2012, com a qual garantiu o Troféu de Cantora Revelação no 
mesmo ano.  Em junho de 2014, Mari Antunes se voluntariou para uma 
apresentação durante o lançamento da iniciativa Proteja o Gol, do UNAIDS, no 
Teatro Castro Alves, em Salvador. Em julho de 2014, gravou o primeiro álbum ao 
vivo no comando da Babado Novo: Babado Novo Ao Vivo no Pelourinho. 
 
NOTAS AOS EDITORES 
 
Zero Discriminação 
A Zero Discriminação é uma iniciativa do Programa Conjunto das Nações Unidas 
sobre HIV/AIDS (UNAIDS), que celebra o direito de todos a uma vida plena e 
produtiva com dignidade, independentemente de sua origem, orientação sexual, 
identidade de gênero ou raça e etnia, possibilitando o acesso à cidadania plena e 
especialmente a serviços de prevenção e cuidados para HIV/AIDS. Unindo vozes, 
comunidades, indivíduos e sociedades, podem transformar o mundo todos os dias e 
em todos os lugares. 
 
Embaixadores de Boa Vontade do UNAIDS no Brasil 
Os Embaixadores de Boa Vontade são personalidades do mundo das artes, música, 
filmes, esportes e literatura que dedicam parte de seu tempo e sua imagem a 
causas humanitárias. No caso do UNAIDS, as atividades dos Embaixadores 
envolvem o estímulo à prevenção, testagem e tratamento do HIV, bem como a 
promoção de estratégias que fomentem a eliminação de toda e qualquer forma de 
discriminação — uma vez que essas são barreiras importantes ao acesso e à 
retenção aos serviços e cuidados em saúde. Fazem parte do time de Embaixadores 
de Boa Vontade do UNAIDS celebridades mundiais como Annie Lennox, Naomi 
Watts, David Luiz e Victoria Beckham. No Brasil, esta missão cabe ao ator Mateus 
Solano e, a partir de 12/2, a Mari Antunes.  
 
 


