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Cidade de São Paulo terá dia de
combate à homofobia
E

m reunião com o Governador Geraldo
Alckmin no dia 27 de março, o vereador
Floriano Pesaro assinou o Projeto de Lei 128/
2012, que inclui no calendário oficial de eventos na cidade de São Paulo o Dia Municipal de
Combate à Homofobia, que será comemorado
na data 17 de maio. A pauta do encontro foi o
plano de ação do Estado e do Município para a
promoção do respeito à diversidade sexual.
O projeto regulamenta na cidade de São Paulo a data já instituída como o Dia Internacional
de Combate à Homofobia, em referência à data
em que a homossexualidade foi excluída da
Classificação Estatística Internacional de Doenças (CID) pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), em 1992.
Com base na Lei 10.948/01, sancionada pelo
Governador Geraldo Alckmin, entre 2002 a 2011,
o Governo do Estado instaurou 230 processos
para casos de homofobia. A lei fixa penalidades
administrativas a serem aplicadas às práticas de
discriminação em razão da orientação sexual.
“O processo de exclusão, historicamente imposto a diversos grupos da sociedade, deve ser
superado por intermédio da implementação de
políticas afirmativas e pela conscientização da
importância da igualdade de direitos”, afirma o
vereador Floriano Pesaro, autor do projeto de

lei. “São Paulo vem se consagrando e se consolidando como uma cidade plural, diversa, que
aceita, acolhe e respeita todas as pessoas, das
mais diversas etnias, crenças, idades, origens
e, claro, orientações sexuais e identidades de
gênero”. O vereador, líder do PSDB na Câmara Municipal, promove nos próximos meses dois
eventos para debater a diversidade sexual:
• Encontro com a Diversidade: cidadania
em pauta: dia 19 de abril, das 10h às 13h.
• Encontro com a Diversidade: discriminação em pauta: dia 14 de maio, das 13h às 17h.
Confira outras datas comemorativas do
Movimento LGBT:
• 29 de janeiro: Dia da Visibilidade de Travestis e Transexuais.
• 17 de maio: Dia Nacional contra a Homofobia.
• 10 de junho: Parada Gay 2012.
• 28 de junho: Dia Internacional do Orgulho
LGBT.
• 29 de agosto: Dia da Visibilidade Lésbica.

Casa de Criadores lança 2ª edição do “Homofobia fora de moda”
Os candidatos devem inscrever um desenho sobre o tema “Laços Afetivos”. Serão
escolhidas as 30 melhores propostas, que ganharão uma exposição durante a 31a
Casa de Criadores (junho de 2012). Durante o evento, um júri composto por
personalidades do meio da moda e membros atuantes da comunidade GLBTT
escolherão os três melhores desenhos, que vão virar camisetas - comercializadas e
com renda revertida para o Centro de Cultura, Memória e Estudos da Diversidade
Sexual de São Paulo. O vencedor ganha um prêmio de R$ 2,5 mil. O segundo
colocado leva R$ 1,5 mil e o terceiro, R$ 1 mil.
Inscrições: http://casadecriadores.uol.com.br/novos-talentos/
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Direitos Humanos e Diversidade Sexual

O

atual conceito de
Direitos Humanos
enquanto direitos e liberdades básicos, bem como
fundamentais e inerentes
à dignidade da pessoa humana, consolida-se no
Pós II Guerra Mundial,
quando vieram ao conhecimento público violações
Franco Reinaudo
ocorridas na Alemanha
Nazista, principalmente os assassinatos em
massa nos campos de concentração.
Os nazistas perseguiram diversos grupos
“minoritários”. Recentemente documentos guardados em segredo pelo Reino Unido e União
Soviética foram abertos, indicando que o total
de assassinatos pode ser superior ao que se
acreditava.
Ao todo morreram mais de 5 milhões de judeus, entre duzentos e oitocentos mil ciganos,
de duzentas a trezentas mil pessoas com deficiência, entre dez e vinte e cinco mil homossexuais e de dois a cinco mil testemunhas de Jeová.
Abalados pela barbárie, os países se reuniram e escreveram a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, em 10 de dezembro de 1948,
adotada pela Organização das Nações Unidas
como documento balizador dos direitos humanos na era moderna.
Seu artigo primeiro determina que “todos os
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e consciência, devendo agir uns para com os outros em
espírito de fraternidade”.
Contudo, ainda hoje, depois de 60 anos de
sua promulgação, a sociedade não reconhece
a todas e todos iguais em dignidade e direitos.
Grupos como a população LGBT – lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais lutam
pela isonomia de direitos, pela segurança e por
suas vidas. No Brasil, a cada um dia e meio,
um homossexual é morto.
Apesar da medicina e da psicologia entenderem a homossexualidade como uma variação
saudável da sexualidade, na sociedade ainda
permeia o preconceito. Esse segmento ainda
carrega costurado ao peito o triângulo rosa, símbolo utilizado para identificar homossexuais durante o nazismo, impedindo o pleno reconhecimento de sua cidadania.
Erradicar o preconceito aos LGBT, assim como qualquer outro segmento social, irá garantir
uma sociedade mais segura a todas e todos,

pois só no Estado de
São Paulo já foram mapeados mais de 25 grupos intolerantes que professam a ideologia neonazista.
Instrumentos como a
Lei Estadual 10.948/01,
que proíbe e pune discriminação em razão da
Cássio Rodrigo
orientação sexual e/ou
identidade de gênero das pessoas, bem como
o projeto de lei 497/09, do Vereador Floriano Pesaro, que dispõe sobre a vedação de práticas
discriminatórias em estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços e similares, constituem importantes ferramentas legais para quem
trabalha, cotidianamente, no enfrentamento à
discriminação e à violência, visando impedir a
volta de uma ideologia que considerava correto
perseguir, prender e matar toda e qualquer pessoa considerada diferente.
Assim, faz-se mister lembrar, diariamente,
que “uma civilização é julgada pelo tratamento
que dispensa às minorias. A regra de ouro consiste em sermos amigos do mundo e em considerarmos como uma toda a família humana”,
afirmava Mahatma Gandhi.
Cássio Rodrigo: Jornalista, formado pela
Pontifícia Universidade Católia de São Paulo, Assessor de Cultura para Gêneros e Etnias, da Secretaria de Estado da Cultura Governo de São Paulo.
Franco Reinaudo: Formado em Gestão de
Empresa Turística pelo Istituto Internazionale delle Scienze Turistiche. Atualmente
responde pela Coordenadoria de Assuntos
de Diversidade Sexual da Prefeitura de São
Paulo.

AGENDA
Com o apoio do Vereador Floriano Pesaro,
a Câmara promove um importante
encontro sobre
Cidadania e a Diversidade Sexual.
“Encontro com a Diversidade:
cidadania em pauta”
Data: 19/04/2012
Local: Plenarinho da CMSP
Viaduto Jacareí, 100 – Bela Vista
Horário: 10h às 13h
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Seminário celebra Dia Internacional da
Síndrome de Down
Floriano Pesaro participa do Dia
Internacional Síndrome de Down. No
destaque, Floriano e Fernanda Jimenes

P

ara comemorar o Dia Internacional da
Síndrome de Down – celebrado no dia
21 de março - a Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do vereador Floriano Pesaro,
realizou na quinta-feira, 29/03, um seminário que
abordou a inclusão através da cultura, esporte
e lazer. O evento reuniu cerca de 200 pessoas,
que puderam participar dos debates e compartilhar experiências com familiares que lutam pela
igualdade de direitos dos portadores da Síndrome de Down. Participaram do encontro Marcos
Belizário, secretário municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida; o médico
Zan Mustacchi, diretor clínico do Centro de Estudos e Pesquisas Clínicas de São Paulo; e Guilherme Bara, blogueiro e ativista da causa dos
portadores de deficiência.
Floriano Pesaro defendeu a necessidade de
reforçar políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência intelectual, em especial,
os portadores de Down. “Hoje, sabemos que a
Síndrome de Down é um distúrbio genético que
ocasiona uma série de problemas de saúde que
não impedem o contato social, muito pelo contrário”, disse. O vereador acrescentou que, ao
contrário da antiga média dos 30 anos para a
Próximo evento do vereador Floriano Pesaro
Seminário: “Como a educação inclusiva é
vivida na voz dos seus protagonistas”
14 de abril, das 10h às 13h.

expectativa de vida dos portadores da síndrome,
80% deles alcançam hoje os 60 anos de idade.
Estiveram presentes no evento representantes do Executivo, ONG’s parceiras, palestrantes
e convidados. Na ocasião, foram apresentadas
atividades recreativas, como dança, teatro e karatê. Jovens e adultos com Down afirmaram o
quanto são importantes as atividades de inclusão para a quebra de paradigmas sociais. “A
realização de atividades recreativas é essencial para a autoestima e o autoconhecimento dessas pessoas”, afirmou Maria Fernanda Ferrari
– da ONG Vamos Juntos – irmã de um portador
da síndrome. O II Seminário em comemoração
ao Dia Internacional da Síndrome de Down foi
realizado em parceria com a ADID (Associação para Desenvolvimento Integral do Down);
o Instituto Olga Kos; a ONG Vamos Juntos e o
Grupo Chaverim.
“A inclusão é suada, tem altos e baixos, surpresas positivas, decepções. Assim é a vida. A
inclusão só está sendo construída diariamente
graças aos que não se negam a acreditar e a
arriscar. Os que dispensam porta-vozes e acreditam que alguém com Down pode ir a luta e construir sua própria realidade”, finalizou Floriano.
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De Olho na Política

Visita do embaixador
de Israel, Rafael
Eldad, e
do cônsul-geral Ilan
Sztulman

Serra visita a Camara
Municipal
Prévias
municipais do
PSDB

Audiência Pública sobre
a Lei da Ficha Limpa

Um Dia com o Vereador:
Floriano Pesaro e Leonardo Ricco

Amélia Rodrigues Ladeia é
homenageada na CMSP
Aniversário de 60 anos do
Colégio I. L. Peretz

Floriano ministra
palestra na FEA
Vereador
participa
do
evento
Repórter
do
Futuro
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Homenagem ao Dia da Mulher pela Wizo
Tiragem do jornal: 1 mil exemplares.
Jornalista resp.: Carina Rabelo (Mtb. 48.211/SP).
Colaboração: Domênica Venâncio.
GABINETE
Viaduto Jacareí, 100 - 3o andar - sala 308
Centro - SP. Telefone: (11) 3396-4664.
Não jogue este impresso em vias públicas.

Nota

Tome

59 anos da
Paróquia São
João Clímaco.
Na foto,
Floriano
Pesaro com o
padre William

Homenagem aos 50
anos do CVV

