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… e foi aí que você, mais do que 
nunca, revelou que é capaz de superar a 
tragédia, sofrendo, mas enfrentando tudo 
com grande carinho e cuidado. A aids 
selou um amor mais forte e mais definitivo 
porque desafia tudo, o medo, a tentação do 
desespero, o desânimo diante do futuro. 
Continuar tudo apesar de tudo, o beijo, o 
carinho e a sensualidade.

Assumi publicamente minha 
condição de soropositivo e você me 
acompanhou.

Nunca pôs um “senão”, um 

“ Uma carta para Maria”
Maria é esposa do sociólogo, Herbert de Souza

Depoimentos
Flor de Lótus

… Hoje, percebo que aquele 
diagnóstico de soropositivo foi, além de 
tudo, conversão compulsória a uma nova 
vida, que não é sinônimo de boa ou ruim, 
mas de possível. Com dores... e cores... mas 
possível... (depoimento de “Esperança”)

Participar do Flor de Lótus permitiu 
abrir meu coração para novas experiências 
e compreender ainda mais o meu universo 
HIV/aids. (depoimento de “positivo”)

Existe o antes e o depois das oficinas. 
O depois me proporcionou equilíbrio 
emocional e pessoal, me abrindo a 
perspectiva de projetos de vida. 
(depoimento de Lelson Torres)

` Participar do Flor de Lótus deu um 
novo sentido a minha vida. (depoimento de 
Tânia Peralta)

No grupo encontrei amigos. Nos 
amigos encontrei carinho. No carinho vi 
nascer o amor. Com amor eu vi o mundo 
novo, e no mundo novo resolvi viver. 
(depoimento de “Flor”)

Estar com iguais, falar a mesma 
linguagem, estar bem, saber que não 
estamos sós, e ter certeza de que 
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Quando surgiu a epidemia da aids, o 
HIV, e sua disseminação eram associados a 
segmentos da sociedade que passaram a ser 
chamados de “grupo de risco”. Vinte anos 
depois, o HIV não está mais restrito a esses 
grupos ,  podendo  a t ing i r  a  todos  
indiscriminadamente, cabendo igualmente a 
todos a responsabilidade de criar ações de 
prevenção e assistência.

Essa  mobi l ização  soc ia l  tem 
aumentado à medida que, ao Programa 
Nacional de DST Aids do Ministério da 
Saúde, se unem projetos de organizações da 
sociedade civil organizada.

Buscando levar essas ações também 
aos grupos de soropositivos, o Grupo Arco-
Íris, o Voluntários Candangos e o Projeto 
Com-Vivência estabeleceram uma parceria 
que originou as oficinas “Vivendo e 
Convivendo com HIV/Aids”.

Os trabalhos realizados nas primeiras 
oficinas resultaram na criação do grupo 
“Flor de Lótus”, que atualmente tem 
reuniões semanais para estimular e facilitar 

Vivendo e Convivendo com 
HIV/Aids.

Abril de 2001

Programação/Temas:

Dia 17/04:
Tratamento, medicamentos, exames, 
condutas e adesão ao tratamento.
(Dra. Eliana Bicudo/Duda)

Dia 19/04:
Atualização de conhecimento e informação 
sobre epidemiologia e pesquisa.
(Vânia Mª Carvalho)

Dia 24/04:
Saúde e qualidade de vida, relacionamento, 
afetividade e sexualidade.
(Larissa/Leonardo)

Dia 26/04:
Participação e engajamento na luta contra o 
HIV/Aids.
(Flor de Lótus)

Público-Alvo:
Portadores de HIV/Aids.

Horário: 19:00 às 22:00 h.
Carga horária: 12 horas

Oficinas Gratuitas

Vagas Limitadas

Inscrições e contato: 340-6127

Grupo Arco-Íris: Fundado em 1990, a 
Associação Brasiliense de Combate à Aids é 
considerada a primeira instituição do DF a 
prestar apoio e assistência social, jurídica e 
psicológica a soropositivos e seus familiares.

Projeto Com-Vivencia: Funcionando desde 
1996 no Hospital Universitário de Brasília, o 
Projeto dispõe de psicológos, assistentes 
sociais e demais profissionais de saúde, 
oferecendo assistência às pessoas portadoras 
de HIV/aids e a seus familiares.

Voluntários Candangos: Fundado em 1997 
com estímulo da “Comunidade Solidária”, o 
Centro de Voluntariado do DF tem, desde 
então, a missão de agente de integração entre 
o voluntariado e a comunidade, em busca de 
uma melhor qualidade de vida para ambos. 


