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SP ganha
frente contra
a homofobia
Prefeituras, governo estadual, empresários e
entidades se mobilizam após ataques a gays

● São Paulo vai ser a primeira
cidade brasileira a receber o Pi-
quenique pelo Mesmo Amor,
evento que será realizado no Par-
que do Ibirapuera, na zona sul,
no dia 12. O evento vai reunir fa-
mílias LGBT e heterossexuais na
Praça da Paz, para celebrar o
amor e a diversidade.

A ideia surgiu em Buenos Ai-
res, há dois anos, na época em
que se lutava pela aprovação do
casamento homossexual naque-
le país. Depois, a mobilização
passou a ocorrer em outras cida-
des, como Los Angeles.

Apesar dos recentes casos de
homofobia, o argentino Tomás
Floris, um dos organizadores do
evento na capital paulista, garan-
te que este não será tema do pi-
quenique. “O objetivo é ser uma
resposta a tudo, mostrar ao brasi-
leiro que não fazemos mal a nin-
guém. É uma ação de paz, não
vamos estender faixas.” / D.D.

ANDRE LESSA/AE

DIVULGAÇÃO

O esquema de desvio de créditos da Nota Fiscal Paulista e a denúncia de
que o vice-presidente da Câmara contratou a gráfica da mulher com ver-
ba pública foram os assuntos do caderno de maior repercussão na web.

Os temas da semana

Reunião. Integrantes da frente: primeira ação será no dia 19

Ibirapuera recebe
piquenique que
celebra diversidade

Símbolo. Logo da campanha
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Diana Dantas

Os recentes ataques a homos-
sexuais em São Paulo levaram
governo estadual, prefeituras,
empresários, ONGs e religio-
sos a criar a Frente Paulista
Contra a Homofobia. A ideia é
promover manifestações,
ações de conscientização, am-
parar as vítimas e pressionar o
governo federal a tirar do pa-
pel projetos como a lei contra
a homofobia, parada no Con-
gresso. Hoje, há uma lei no Es-
tado que pune esses casos ape-
nas com multa.

“Se a violência na Avenida Pau-
lista não tivesse sido filmada,
não teria havido reação e os
agressores estariam soltos. O po-
der público tem de reagir, investi-
gar, prender, punir e deixar claro
que não admite esse tipo de coi-
sa”, diz o advogado Eduardo Pi-
za, um dos coordenadores do
Instituto Edson Neri, que inte-
gra o grupo. A ideia é ter o poder
público como parceiro. Tam-
bém fazem parte da frente algu-
mas entidades religiosas, como a
Igreja da Comunidade Metropo-
litana e a Católicas pelo Direito
de Decidir.

Para o dia 19, já está definido o
apoio da frente à Marcha Contra
a Homofobia, do grupo Ato Con-
tra a Homofobia, que sairá da
Rua da Consolação e seguirá pe-
la Avenida Paulista até o número
777, onde três jovens foram agre-
didos em 14 de novembro, no pri-
meiro da série de ataques a ho-
mossexuais na região central.
Neste dia, a ministra Maria do
Rosário, da Secretaria Especial
de Direitos Humanos, deve
anunciar a ampliação do serviço
do Disque 100, que atualmente
recebe denúncias de abuso e vio-
lência contra crianças e adoles-
centes. O telefone passará a aten-
der também casos de homofobia
e violência contra idosos e porta-
dores de deficiência.

Também integrante do movi-
mento, a Prefeitura lança a cam-
panha Sampa, Na Luta Contra a
Homofobia no início da progra-
mação carnavalesca da cidade,
dia 26. A ação vai ocorrer no blo-
co da Secretaria de Participação
e Parceria que desfila no Folia,
na Avenida Tiradentes, e tem co-
mo tema a intolerância. A marca
é um laço colorido, que une os
logotipos do movimento Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais e Transe-
xuais (LGBT) e da campanha

contra a Aids. “A ideia é criar um
símbolo de luta. Enquanto hou-
ver homofobia, existirá a campa-
nha”, diz Franco Reinaudo, da
Coordenadoria de Diversidade
Sexual, integrante da secretaria.

Para o empresário Almir Nas-
cimento, presidente da Associa-
ção Brasileira de Turismo GLS, a
frente é importante para mos-
trar que há uma mobilização con-
tra esses ataques. “O turismo é o
setor que mais sofre com as
agressões, principalmente o seg-
mento LGBT, que é tão sensível.
Já há várias entidades militan-
tes, mas faltava uma frente para
fazer pressão e que mostrasse
força e poder de articulação.”




