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Em ano eleitoral, Parada Gay apresenta
tema político
01 de junho de 2010 | 19h 00

PRISCILA TRINDADE E SOLANGE SPIGLIATTI - Agência Estado

Em ano eleitoral, a 14ª Parada do Orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e
Transexuais) de São Paulo terá a política como assunto principal. Sob o tema "Vote
Contra a Homofobia: Defenda a Cidadania!", a Associação da Parada do Orgulho GLBT
de São Paulo (APOGLBT) alertará para a responsabilidade da população na hora de
votar. A parada será no domingo, dia 6, na Avenida Paulista, das 12h às 19h30.

Para falar sobre política e homofobia, a organização da parada irá trocar o colorido do
conhecido arco-íris, símbolo das manifestações LGBT, para a predominância das cores
preta e branca. As cores estarão presentes nos trios elétricos e camisetas dos
organizadores.

Além do tema, o evento passará a homenagear, a partir deste ano, uma cidade que
sediará pela primeira vez a parada. Um dos 17 trios elétricos fará referência a Jacareí, no
interior do Estado. O município realizará a primeira parada LGBT no próximo dia 27.

Infraestrutura

A 14ª Parada do Orgulho LGBT contará com 1.300 policiais militares e 700 agentes da
Guarda Civil Metropolitana (GCM) para fazer a segurança. O sistema de monitoramento
por câmeras vai auxiliar nos trabalhos e evitar agressões como no ano passado, quando o
chefe de cozinha Marcelo Campos Barros, de 35 anos, morreu após ser espancado depois
da 13ª edição da parada. Outras 13 pessoas ficaram feridas após uma bomba caseira ter
sido detonada no Largo do Arouche.

De acordo com a organização, será proibida a entrada de pessoas com objetos cortantes.
Ambulantes estarão impedidos de vender produtos durante a parada. O público é
estimado em 3 milhões de pessoas e terá à disposição 900 banheiros químicos, sendo

+ COMENTADAS

01 Responsabilidade por suposto dossiê é da ...

02 Israel admite erros de abordagem militar em ...

03 Serra responsabiliza Dilma por fabricação ...

04 Presidente do PT reage com ironia à ...

05 Lula defende alta carga tributária do Brasil

06 Dilma diz que história de dossiê contra ...

07 Campanha chega ao fim, mas vacinação contra ...

08 Governo conclui 46,1% dos investimentos ...

09 Oposição cobra explicações sobre suposto ...

10 Corte no Orçamento federal é resultado de ...

RECEBA O ESTADO EM: CASA EDIÇÃO DIGITAL RSS TWITTER CELULAR IPAD

São Paulo Brasil Internacional Saúde Ciência Educação Planeta Cultura Paladar Blogs Vídeos Fotos Tópicos

NOTÍCIAS POLÍTICA ECONOMIA ESPORTES TECNOLOGIA Opinião Limão JT Eldorado Classificados

FACEBOOK

BUSCAR

BLOQUEIO A GAZA

Liga Árabbe
decide recorrer
à ONU

MARCHA PARA JESUS

Organizadores
aguardam 5
milhões de
pessoas

JAPÃO

Novo primeiro-
ministro será
definido na sexta

COPA DO MUNDO

Kaká tem boa
evolução, diz
Dunga

ECONOMIA

China é o maior
mercado para
celulose do País

13:43
3 DE JUNHO DE 2010

EDIÇÃO
SP

HÁ 307 DIAS
SOB CENSURA

http://www.estadao.com.br/

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/1160434627/x08/default/empty.gif/63393531633533383462646337363430
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,responsabilidade-por-suposto-dossie-e-da-dilma--diz-serra,560645,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,israel-admite-erros-em-abordagem-militar-em-ataque-a-frota-humanitaria,559979,0.htm
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100603/not_imp561024,0.php
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,presidente-do-pt-reage-com-ironia-a-declaracao-de-serra-sobre-dossie,560680,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia brasil,lula-defende-alta-carga-tributaria-do-brasil,21030,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-diz-que-historia-de-dossie-contra-serra-e-falsa,560831,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,mobilizacao-nacional-chega-ao-fim-mas-vacinacao-contra-h1n1-continua-nos-municipios,560747,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia brasil,investimentos-executados-do-pac-somam-r-463-9-bi-de-2007-a-2010,not_21100,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,oposicao-cobra-explicacoes-sobre-suposto-dossie,560766,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,corte-no-orcamento-federal-e-resultado-de-mal-gasto--diz-serra,not_21178,0.htm

http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/2014998783/Frame2/default/empty.gif/63393531633533383462646337363430
http://rm.estadao.com.br/RealMedia/ads/click_lx.ads/estadao/noticias/geral/1772602166/x05/default/empty.gif/63393531633533383462646337363430
http://www.estadao.com.br/assine/
http://digital.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/rss/
http://www.estadao.com.br/twitter
http://www.estadao.com.br/celular/
http://www.estadao.com.br/ipad/
http://www.estadao.com.br/saopaulo/
http://www.estadao.com.br/brasil/
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www.estadao.com.br/saude/
http://www.estadao.com.br/ciencia/
http://www.estadao.com.br/educacao/
http://www.estadao.com.br/planeta/
http://www.estadao.com.br/cultura/
http://www.estadao.com.br/paladar/
http://www.estadao.com.br/blogs/
http://tv.estadao.com.br/
http://fotos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://politica.estadao.com.br/
http://economia.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/esportes/
http://blogs.estadao.com.br/link/
http://www.estadao.com.br/opiniao/
http://www.limao.com.br/
http://www.jt.com.br/
http://www.territorioeldorado.limao.com.br/
javascript:;
http://www.facebook.com/estadao
http://www.estadao.com.br/
http://webmail.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,liga-arabbe-decide-pedir-na-onu-fim-do-bloqueio-a-gaza,561114,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,liga-arabbe-decide-pedir-na-onu-fim-do-bloqueio-a-gaza,561114,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,liga-arabbe-decide-pedir-na-onu-fim-do-bloqueio-a-gaza,561114,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,liga-arabbe-decide-pedir-na-onu-fim-do-bloqueio-a-gaza,561114,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,liga-arabbe-decide-pedir-na-onu-fim-do-bloqueio-a-gaza,561114,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcha-para-jesus-aguarda-5-milhoes-de-pessoas-e-contara-com-mais-de-200-pms,561123,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcha-para-jesus-aguarda-5-milhoes-de-pessoas-e-contara-com-mais-de-200-pms,561123,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcha-para-jesus-aguarda-5-milhoes-de-pessoas-e-contara-com-mais-de-200-pms,561123,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcha-para-jesus-aguarda-5-milhoes-de-pessoas-e-contara-com-mais-de-200-pms,561123,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcha-para-jesus-aguarda-5-milhoes-de-pessoas-e-contara-com-mais-de-200-pms,561123,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,marcha-para-jesus-aguarda-5-milhoes-de-pessoas-e-contara-com-mais-de-200-pms,561123,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,japao-elegera-novo-primeiro-ministro-nesta-sexta-feira,561070,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,japao-elegera-novo-primeiro-ministro-nesta-sexta-feira,561070,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,japao-elegera-novo-primeiro-ministro-nesta-sexta-feira,561070,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,japao-elegera-novo-primeiro-ministro-nesta-sexta-feira,561070,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,japao-elegera-novo-primeiro-ministro-nesta-sexta-feira,561070,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,dunga-avalia-que-kaka-esta-tendo-uma-boa-evolucao,561121,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,dunga-avalia-que-kaka-esta-tendo-uma-boa-evolucao,561121,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,dunga-avalia-que-kaka-esta-tendo-uma-boa-evolucao,561121,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,dunga-avalia-que-kaka-esta-tendo-uma-boa-evolucao,561121,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,dunga-avalia-que-kaka-esta-tendo-uma-boa-evolucao,561121,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,china-se-torna-maior-mercado-para-celulose-brasileira,not_21275,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,china-se-torna-maior-mercado-para-celulose-brasileira,not_21275,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,china-se-torna-maior-mercado-para-celulose-brasileira,not_21275,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,china-se-torna-maior-mercado-para-celulose-brasileira,not_21275,0.htm
http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,china-se-torna-maior-mercado-para-celulose-brasileira,not_21275,0.htm
http://br.buzz.yahoo.com/buzz?publisherurn=estadao_868&guid=http%3A%2F%2Fwww.estadao.com.br%2Fnoticias%2Fgeral%2Cem-ano-eleitoral-parada-gay-apresenta-tema-politico%2C560119%2C0.htm&targetUrl=

http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/
http://www.estadao.com.br/pages/especiais/sobcensura/


Em ano eleitoral, Parada Gay apresenta tema político - geral - Estadao.com.br

http://www.estadao.com.br/noticias/geral,em-ano-eleitoral-parada-gay-apresenta-tema-politico,560119,0.htm[3/6/2010 13:43:56]

NENHUM COMENTÁRIO PARA ESTE POST SEJA O PRIMEIRO A COMENTAR  

2 e 3 Dormitórios no Pq. São Lucas

Evolução em Virtualização

que 70 serão destinados a deficientes.

Trânsito

A região da Avenida Paulista terá algumas ruas interditadas no domingo para a
realização da parada. O tráfego será interrompido das 10h às 21h.

A concentração dos participantes será feita na Avenida Paulista, entre a Alameda
Joaquim Eugênio de Lima e a Rua Peixoto Gomide. A passeata sairá da Avenida
Paulista, sentido Consolação, entre a Rua Peixoto Gomide e Alameda Casa Branca,
prosseguindo em direção à Rua da Consolação, sentido Centro, finalizando a caminhada
junto à Praça Roosevelt.

Interdições

Entre 10h e 11h30: Avenida Paulista será interditada, em ambos os sentidos, no trecho
entre a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e a Rua Peixoto Gomide.

A partir das 11h30: Avenida Paulista será interditada, em ambos os sentidos, no trecho
entre as ruas Peixoto Gomide e da Consolação.

A partir das 12h: Rua da Consolação será interditada, em ambos os sentidos, entre as
avenidas Paulista e a Ipiranga; Rua da Consolação, sentido Centro, pista da esquerda,
será interditada entre as avenidas Ipiranga e São Luis; Rua Rego Freitas será interditada
entre as ruas da Consolação e a Major Sertório; Avenida Ipiranga será interditada entre a
Rua da Consolação e a Avenida São Luís.

O estacionamento será restrito nas ruas: Cincinato Braga, São Carlos do Pinhal, Antonio
Carlos, Alameda Santos e Rua Bela Cintra, com o intuito de oferecer melhores condições
de trânsito na região. 
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