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Av. Paulista tem nova agressão a gays;
centro concentra ataques homofóbicos
Jovem foi espancado perto da esquina com a Brigadeiro; estudo inédito, com base em 316
denúncias, revela perfil de vítimas e agressores
06 de dezembro de 2010 | 0h 00

Elvis Pereira, Suzane G. Frutuoso e Diana Dantas - O Estado de S.Paulo

Ao saírem da danceteria GLS Tunnel, na madrugada de sábado, Gilberto Tranquilino da
Silva sugeriu ao amigo Robson Oliveira de Lima, em tom de brincadeira, que fossem
embora de táxi para não apanhar na Avenida Paulista. Mas, pouco depois, enquanto
andavam abraçados, foram abordados e um deles acabou espancado. A região central de
São Paulo, que inclui a Paulista, é a que mais concentra ataques homofóbicos, conforme
estudo inédito obtido pelo "Estado".

Após novo ataque, a Polícia Militar promete agora reforçar o policiamento na área. A
Prefeitura também estuda medidas para a região, com base em um mapeamento dos
ataques por bairros que deve ficar pronto neste mês. O estudo foi realizado com base nas
316 denúncias recebidas pelo Centro de Combate à Homofobia da Coordenadoria de
Diversidade Sexual (Cads) entre julho de 2006 e dezembro de 2009.

Nas 50 situações de violência física relatadas, 20% são em casa, 2% no trabalho e 78%
no espaço público. Conforme o perfil levantado, as vítimas normalmente têm entre 25 e
39 anos. São casos semelhantes ao do ex-presidente da Associação da Parada Gay, o
transexual Alexandre Peixe, que tinha 15 anos quando foi espancado por 20 homens em
uma casa noturna. "Eles me diziam que se eu quisesse virar homem, deveria apanhar
como um." Peixe lembra que foi considerado culpado pelos policiais que o socorreram e
levou bronca em casa, por brigar na rua.
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Av. Paulista tem nova agressão a gays
PM promete reforçar segurança na área

-- Maior parte das denúncias de homofobia ...

-- Av. Paulista tem nova agressão a gays

-- Árvore de Natal do Ibirapuera é inaugurada ...

-- PM registra novo caso de agressão a ...

-- Colisão entre dois ônibus deixa 3 feridos ...

-- São Paulo não deve ter chuvas fortes neste ...
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COMENTÁRIOS COMENTE TAMBÉM 

Um Paraíso no Coração do Brasil

Av Paulista Consolação e Região

LER TODOS OS COMENTÁRIOS 

A expectativa da Prefeitura é usar os dados da pesquisa para trabalhar todas as políticas
públicas voltadas para homossexuais. Já para 2011 será feito um trabalho de
conscientização em escolas e hospitais localizados na Subprefeitura da Sé - onde está o
foco principal das denúncias.

Mãos dadas. No caso de anteontem os agressores, segundo Gilberto da Silva, eram de
cinco a seis jovens, todos com pouco mais de 18 anos. Entre eles havia duas mulheres.
"Fiquei indignado, ninguém pode mais andar de mão dada", afirmou o atendente de
telemarketing.

Silva e Lima, ambos de 28 anos, disseram ter deixado a boate, na Rua dos Ingleses, na
Bela Vista, por volta das 5 horas. Subiram a Avenida Brigadeiro Luís Antônio e
chegaram à Paulista. Como Lima andava com dificuldade, por estar bêbado, Silva o
abraçou para ajudá-lo a andar.

Perto da entrada da Estação Brigadeiro do Metrô, os amigos se depararam com o grupo
de jovens, que vinha na direção oposta. "Eles gritaram: "desgruda, desgruda!"", contou
Silva. "A gente se separou e seguimos em frente. Eles passaram e, depois, nos
empurraram. Meu amigo caiu e um deles começou a dar socos e chutes nele."

Silva disse ter tentado reagir, sem sucesso. O espancamento durou mais de cinco
minutos. "Quando viu o rosto do meu amigo sangrando, ele parou e saiu andando
normalmente."

Os jovens vestiam camiseta preta e bermuda jeans e usavam correntes prateadas. O
cabelo das mulheres era curto e o do principal agressor, espetado e com luzes. Já Lima
disse se recordar apenas que dois dos integrantes do grupo eram carecas e estariam de
coturno.

Após o ataque, as vítimas caminharam por mais alguns metros, até Lima desmaiar.
"Encontrei um casal e eles ligaram para o 190", afirmou o atendente de telemarketing.
PMs levaram Lima para o Hospital do Servidor Público Municipal. Medicado, recebeu
alta anteontem. A Polícia Civil deve iniciar hoje a investigação do caso e ouvir os dois
amigos. 

Tópicos: , São paulo, Versão impressa

0 comentários

Anúncios Google

Quer conhecer o Jalapão?
Planeje sua Viagem Agora!

www.jalapao.com

Motoboys Profissionais
Pabx 3106-1444 / 3487-7506

www.agilmotofrete.com.br

+ COMENTADAS

01 'Não é preciso um Deus para criar o ...

02 Corinthians só empata com Goiás e terá que ...

03 Relator do Orçamento distribui verba e faz ...

04 Brasil reconhece Estado palestino

05 Fabíola Molina vence nos 100 metros costas ...

06 Vou vivendo, doutor Ari

07 Tite manda recado para a torcida do ...

08 Mais de 40% dos beneficiários do ...

09 ‘Ninguém engana a Dilma nem põe faca no ...

10 Mercadante será ministro de Ciência e ...

ESPECIAIS

Depois da batalha, os próximos passos

Classificados de Imóveis
Carros | Empregos | Mix

Grupo Estado Estadão.com.br O Estado de S.Paulo Grupo Estado

Transportes
Dia de caos
no metrô de
São Paulo

Urbanismo
Meio século de Edifício São Vito,
o "Treme-Treme"

São Paulo
Avenida 23 de maio pela lente
dos leitores

Censo
Censo da população de rua de
São Paulo

http://cadastro.estadao.com.br/responsabilidade-online
http://topicos.estadao.com.br/
http://topicos.estadao.com.br/sao-paulo
http://topicos.estadao.com.br/versao-impressa
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20101206/not_imp649960,0.php%26hl%3Dpt%26client%3Dca-pub-5597832529264086%26adU%3Dwww.jalapao.com%26adT%3DQuer%2Bconhecer%2Bo%2BJalap%25C3%25A3o%253F%26adU%3Dwww.agilmotofrete.com.br%26adT%3DMotoboys%2BProfissionais%26gl%3DBR&usg=AFQjCNEAYCHNGtBZL8binNI-B1ZtQ8pOIA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bhna79xj9TPz7BbK0sQf-tNDxB_ehqcQBi5PI4Aub9_fFBpD0HRABGAEg08HHBygCOABQqILUvQdgzfDugKwDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMjA2L25vdF9pbXA2NDk5NjAsMC5waHCpAvTGhkHc5qM-wAIBqAMB6APrKOgDcegDpQHoA4wC9QMAAABE9QMQAAAA&num=1&sig=AGiWqtxeObo1Bud_6uLt0TP7PBjbsYK78g&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Bhna79xj9TPz7BbK0sQf-tNDxB_ehqcQBi5PI4Aub9_fFBpD0HRABGAEg08HHBygCOABQqILUvQdgzfDugKwDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMjA2L25vdF9pbXA2NDk5NjAsMC5waHCpAvTGhkHc5qM-wAIBqAMB6APrKOgDcegDpQHoA4wC9QMAAABE9QMQAAAA&num=1&sig=AGiWqtxeObo1Bud_6uLt0TP7PBjbsYK78g&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.jalapao.com
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BpoPU9xj9TPz7BbK0sQf-tNDxB7SmofABvLTQrBjAjbcBoOg7EAIYAiDTwccHKAI4AFDVu4K8A2DN8O6ArAOgAZCkv_cDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMjA2L25vdF9pbXA2NDk5NjAsMC5waHCAAgGpAvTGhkHc5qM-yAKEnt8WqAMB6APrKOgDcegDpQHoA4wC9QMAAABE9QMQAAAA&num=2&sig=AGiWqtwGumz5e3qVefR8lkp_zSD4oXx2nA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.agilmotofrete.com.br
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BpoPU9xj9TPz7BbK0sQf-tNDxB7SmofABvLTQrBjAjbcBoOg7EAIYAiDTwccHKAI4AFDVu4K8A2DN8O6ArAOgAZCkv_cDsgESd3d3LmVzdGFkYW8uY29tLmJyyAEB2gFEaHR0cDovL3d3dy5lc3RhZGFvLmNvbS5ici9lc3RhZGFvZGVob2plLzIwMTAxMjA2L25vdF9pbXA2NDk5NjAsMC5waHCAAgGpAvTGhkHc5qM-yAKEnt8WqAMB6APrKOgDcegDpQHoA4wC9QMAAABE9QMQAAAA&num=2&sig=AGiWqtwGumz5e3qVefR8lkp_zSD4oXx2nA&client=ca-pub-5597832529264086&adurl=http://www.agilmotofrete.com.br
http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,nao-e-preciso-um-deus-para-criar-o-universo--diz-hawking,639475,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,corinthians-so-empata-com-goias-e-vai-ter-que-disputar-pre-libertadores,649838,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,relator-do-orcamento-distribui-verba-e-faz-lobby-para-esquema-fraudulento,649485,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,brasil-reconhece-estado-palestino-nas-fronteiras-de-1967,649028,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,fabiola-molina-vence-nos-100m-costas-em-guaratingueta,649749,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,vou-vivendo-doutor-ari,649404,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,tite-manda-recado-para-a-torcida-do-corinthians-acreditem-no-titulo,649437,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/naconal,mas-de-40-dos-benefcaros-do-bolsa-famla-contnuam-mseraves,649882,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,%E2%80%98ninguem-engana-a-dilma-nem-poe-faca-no-pescoco-dela,649476,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,derrotado-na-disputa-pelo-governo-de-sp--mercadante-sera-ministro-de-ciencia-e-tecnologia,649439,0.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/

http://tv.estadao.com.br/videos,depois-da-batalha-os-proximos-passos,126228,250,0.htm

http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=231&URL=/imoveis/busca-de-imoveis-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=232&URL=/carros&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=233&URL=/empregos/vagas/busca-de-vagas-simples.aspx&paramad
http://www.zap.com.br/Parceiros/Estadao/RedirEstadao.aspx?CodParceriaLink=234&URL=/mix/busca-mix.aspx&paramad
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/dia-de-caos-no-metro-de-sao-paulo,119444.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/meio-seculo-de-edificio-sao-vito-o-treme-treme,118022.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/avenida-23-de-maio-pela-lente-dos-leitores,108042.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm
http://www.estadao.com.br/especiais/censo-da-populacao-de-rua-de-sao-paulo,103059.htm

	www.estadao.com.br
	Av. Paulista tem nova agressão a gays; centro concentra ataques homofóbicos - saopaulo - Estadao.com.br


	A2L25vdF9pbXA2NDk5NjAsMC5waHAA: 
	input0: 
	button1: 



