COMUNICADO DE IMPRENSA

#AIDS2016: Programação da 21ª Conferência Internacional
sobre AIDS
O QUE:
21ª Conferência Internacional sobre AIDS
QUANDO: 
18  22 de julho de 2016
ONDE: 
Centro Internacional de Convenções de Durban, Durban, África do Sul
DETALHES: 
A Conferência Internacional sobre AIDS 2016 visa abordar e discutir onde o
mundo se encontra no que diz respeito à resposta ao HIV, avaliar recentes avanços
científicos e lições aprendidas e traçar, de forma coletiva, um rumo para o avanço nesta
área. Serão apresentados novos conhecimentos científicos e diversas oportunidades de
diálogo estruturado sobre as principais questões enfrentadas na resposta global ao HIV.
Sessões variadas  entre apresentações baseadas em projetos selecionados ao redor do
mundo, simpósios, eventos paralelos e sessões plenárias  atenderão às diferentes
necessidades dos participantes. Outras atividades relacionadas, como a Aldeia Global,
exposições e eventos afiliados independentes contribuirão para uma oportunidade
excepcional de desenvolvimento profissional e trocas de experiências e contatos.
O programa e mais informações sobre a conferência podem ser acessados em:
www.AIDS2016.org
Comunicados de imprensa e histórias na web sobre os eventos da conferência e eventos
paralelos serão atualizados sempre que disponíveis em www.unaids.org e unaids.org.br

Contatos para imprensa
International AIDS Society | Mandy Sugrue | Tel: +41 79 539
mandy.sugrue@iasociety.org
UNAIDS | Sophie BartonKnott | +41 79 514 6896 | bartonknotts@unaids.org
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Webcasting  
A cobertura ao vivo será transmitida via Facebook, Twitter, Periscope e
Instagram. A plataforma digital pode ser acessada em: www.crowd360.org/aids2016
Multimídia  os vídeos serão postados no canal do YouTube da Conferência de 24 a 48
horas após a sessão.
Galerias de fotos  
seleções de fotos dos diferentes eventos podem ser encontradas em
http://www.unaids.org/en/resources/multimediacentre/photos/AIDS2016
e
em
http://aids2016.org
Vídeo  
materiais serão disponibilizados no canal do UNAIDS no YouTube em
www.youtube.com/user/UNAIDS
Mídias sociais  
a principal hashtag para a conferência é #AIDS2016. Materiais sugeridos
pelo
UNAIDS
podem
ser
encontrados
em
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/AIDS2016/socialmedia
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Website  
notícias sobre os diferentes eventos podem ser lidas em www.unaids.org e
www.unaids.org.br
Ponto Focal de Comunicação do UNAIDS | Alasdair Reid | +41 79 594 1923 |
reida@unaids.org
Entrevistas para a imprensa| Sophie BartonKnott | +41 22 791 1697 / +41 79 514 6896 |
bartonknotts@unaids.org

CERIMÔNIA DE ABERTURA
Segundafeira, 18 de julho
Local: Sala de Sessão 1  Durban ICC
19:30  21:00
A sessão de abertura dá boas vindas aos delegados à conferência e a Durban. A abertura
será realizada no Dia Internacional de Nelson Mandela, no qual a África do Sul e o mundo
celebram o legado de Madiba na área dos direitos humanos e do HIV.
Oradores e artistas incluem: Kweku e Ndaba Mandela, África Rising; Charlize Theron,
Projeto Charlize Theron Africa Outreach; Chris Beyrer, Universidade Johns Hopkins; Olive
Shisana, EvidenceBased Solutions; Nkhensani Mavasa, Campanha Treatment Action;
Steve Letsike, Conselho Nacional SulAfricano de AIDS; Willies Mchunu, Primeiroministro
de de KwaZuluNatal; Michel Sidibé, Diretor Executivo do UNAIDS; Cyril Ramaphosa,
VicePresidente da África do Sul; Caroline Rupert, Cineasta; Strong Girls; Freshlyground.
SESSÕES E EVENTOS PARALELOS
Terçafeira, 19 de julho
07:00  08:30
Parceria global para o fim da AIDS pediátrica até 2020
Local: Sala de Sessão 7  Durban ICC
07:00  08:30
Liderança política: este conceito fortaleceu ou prejudicou a resposta à AIDS ao
longo das últimas duas décadas?
Local: Sala de Sessão 11  Durban ICC
Esta sessão será organizada em conjunto entre a Presidência da África do Sul e da
Champions for an AIDSFree Generation in Africa (Campeões por uma Geração Livre da
AIDS na África) e contará com o apoio do UNAIDS. A sessão questionará qual função
desempenharão as lideranças políticas para garantir a sustentabilidade dos recursos,
proteger os direitos das populaçõeschave e assegurar estruturas de prestação de contas
robustas na África e em todo o mundo?
09:00  10:00
Lançamento da sala de situação queniana para o HIV
Local: ICC Durban, Escritório UNAIDS no andar inferior  Salas de Reuniões 2 e 3
Luiz Loures, ViceDiretor Executivo do UNAIDS, participará de uma demonstração sobre
como a coleta em tempo real, análise e utilização de dados epidemiológicos nacionais e
subnacionais e de resposta ao HIV podem ajudar na indentificação dos locais e das
populações que estão sendo deixadas para trás na resposta à AIDS.
11:00  12:00
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Oficina de liderança  compreendendo as ligações que desafiam o impacto da
legislação penal entre as populaçõeschave
Local: Sala de Sessão 3  Durban ICC
13:00 14:00
Prêmio Red Ribbon
Local: Sala de Sessão 2  Durban ICC
Dez organizações comunitárias excepcionais serão contempladas com o Prêmio Red
Ribbon 2016 por seu trabalho inspirador para o fim da epidemia de AIDS. A concessão do
Prêmio Red Ribbon (laço vermelho, em português) é o principal prêmio do mundo para
trabalhos inovadores e excepcionais em comunidades na resposta à epidemia de AIDS.
Organizações comunitárias têm mostrado ao mundo como avançar de forma eficaz na
resposta ao HIV e o Prêmio reconhece suas realizações transformadoras.

15:45  17:00
Invertendo a tendência para meninas adolescentes e mulheres jovens: alcançar a
igualdade de gênero e garantir os direitos humanos das mulheres são essenciais
para o fim da AIDS
Local: Sala de Sessão 1  Durban ICC
Esta sessão terá início com Jan Beagle, Diretora Executiva Adjunta do UNAIDS, e com a
Princesa Tessy de Luxemburgo, apresentando o Prêmio Mulheres e Meninas
Investigadoras.
16:30  18:00
Sessão transitória
Os desafios das respostas de fé à epidemia da AIDS: dados, diversidade e dilemas
Local: Sala de Sessão 11  Durban ICC
18:30  20:30
Inovações comunitárias na vanguarda da eliminação das novas infecções pelo HIV
entre crianças e no aprimoramento da saúde das mulheres
Local: Sala de Sessão 11  Durban ICC
18:3020: 30
Reunião de alto nível  implementação a nível nacional e local: a revitalização e
combinação da prevenção do HIV na região da África Oriental e Austral
Local: Southern Sun Elangeni Maharani, 63 Snell Parade
O encontro oferece uma oportunidade para que sejam firmados compromissos no alcance
de metas específicas de prevenção combinada do HIV e no aumento do investimento de
ministros de saúde, educação e gênero. O evento é coorganizado pelos Governos do
Zimbábue e Quénia, UNAIDS, UNFPA e Fundação Ford.

Quartafeira, 20 de julho
15:15  16:15
HPV, HIV e câncer de cólo do útero: alavancando sinergias para salvar a vida de
mulheres
Local: Durban ICC, Global Village Women’s Networking Zone
A Organização Mundial da Saúde, o Fundo de População das Nações Unidas e o UNAIDS
lançarão um apelo conjunta sobre HPV, HIV e câncer cervical.

Quintafeira, 21 de julho
15:30  17:30
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Sessão Especial do UNAIDS sobre populaçõeschave
Local: ICC Durban, Escritório UNAIDS no andar inferior  Salas de Reuniões 2 e 3
Sextafeira, 22 de julho
13:00  14:00
Sessão Especial do UNAIDS  De compromissos para ações: implicações da
Reunião de Alto Nível sobre o fim da AIDS
Local: Sala de Sessão 1  Durban ICC

CONTATO
UNAIDS Brasil
:
Daniel de Castro, tel. +55 61 3038 9221 | 
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 novas infecções por HIV, zero
discriminação e zero mortes relacionadas 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
.

