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Parada LGBT de 2012 vai pedir educação para 'curar' homofobia 

Evento ocorre em 10 de junho, a partir das 12h, na região central de SP. 
Organizadores divulgaram manifesto pedindo criminalização da homofobia.  

Nathália Duarte Do G1 SP  
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Quaresma lê manifesto pedindo criminalização da 
homofobia, nesta terça (Foto: Nathália Duarte/G1) 

A 16ª edição da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) levará para a Avenida Paulista neste ano o 
tema “Homofobia tem cura: educação e criminalização – preconceito e exclusão, fora de cogitação”. O evento que acontece em 10 de junho foi 
apresentado pela Associação da Parada nesta terça-feira (22), durante entrevista coletiva na manhã. Já está confirmada a participação de 12 trios 
elétricos, número que pode subir para 20, segundo previsão dos organizadores. 
 
“Nós estamos chamando a comunidade para discutir, debater esses temas e tentando esclarecer e trazer à tona a luta pela igualdade”, diz Fernando 
Quaresma, presidente da Associação da Parada do Orgulho LGBT. A Parada acontece no dia 10 de junho, a partir das 12h, na Avenida Paulista. A 
concentração deverá ocorrer às 10h em frente ao Masp. 

Para Heloísa Gama Alves, coordenadora de Políticas para a Diversidade Sexual da Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania, o 
tema da Parada neste ano pretende contribuir para a redução da violência contra o público LGBT. 

“De um ano para cá, não avançamos nada em legislação para essa população. Não temos muito para comemorar porque a violência contra esse 
público tem aumentado ano a ano. Acredito que a escolha do tema da Parada foi muito feliz já que a educação é extremamente importante. A 
criminalização não vai acabar com a homofobia, pode apenas dar meios para punir quem a comete. A educação, sim, é um elemento fundamental 
para o combate à homofobia, para que as próximas gerações acolham as diferenças”, diz Heloísa. 

O coordenador de assuntos da diversidade sexual da Prefeitura de São Paulo, Franco Reinaldo, destaca dados consolidados no mapa da homofobia
denunciada, estudo realizado desde 2006. “O primeiro deles é que a maioria dos agressores possui vínculo com a vítima. Mesmo sabendo que 
serão reconhecidos, eles praticam a violência, então eles não têm receio de praticar a violência, por isso a necessidade de punição. Outro dado é 
que 22% dos casos de violência física acontecem dentro de casa.”
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Parada LGBT em 2011, na Avenida Paulista 
(Foto: Daigo Oliva/G1) 

De acordo com a organização, não há uma estimativa oficial para o público esperado neste ano. Em 2011 foram 4 milhões de pessoas, sendo 
83,8% residentes na cidade de São Paulo. Dos participantes que vieram de fora da capital paulista, ainda de acordo com a organização, 49,8% 
vieram de outros estados; 48,1% vieram do interior de São Paulo; e 2,1% eram estrangeiros. 

Ainda segundo levantamento realizado pelo Observatório do Turismo durante a edição 2011, 58,9% dos participantes eram homens e 34,2% dos 
entrevistados eram heterossexuais (49,5% eram homossexuais e 15,9% eram bissexuais). 

Até esta terça-feira, a associação da parada não tinha informações sobre como será o esquema de segurança para o evento deste ano. 

Manifesto 
A Associação da Parada do Orgulho LGBT divulgou nesta terça-feira um manifesto reivindicando a distribuição dos kits produzidos pelo projeto 
Escola Sem Homofobia. A entidade pede ainda a criminalização da homofobia, a fim de que seja combatida no momento de sua ação. 

“O ambiente escolar deve ser espaço inclusivo de vanguarda. Queremos formar novas gerações que acolham as diferenças. Queremos uma escola 
sem homofobia já”, disse Quaresma. Ainda de acordo com ele, foram 266 gays e lésbicas mortos em 2011. 

Além da Parada, fazem parte ainda dos eventos organizados pela associação um ciclo de leituras, um ciclo de debates sobre a diversidade sexual, a 
Feira Cultural no Vale do Anhangabau, em junho, e a entrega do Prêmio Cidadania e Respeito à Diversidade. 
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Fiéis lotam igreja no dia de Santa Rita de Cássia em SP 

Santa é conhecida como santa das causas impossíveis. Igreja celebra cinco missas em 
comemoração ao dia. 

22/05/2012 
Acidente na via Dutra causa lentidão na região de Guarulhos 

Uma moto e um automóvel se chocaram na altura do km 226. A faixa da direita da pista local 
seguia interditada às 12h30. 

22/05/2012 
Instalação de antenas de celulares gera conflito em condomínio de SP 

Segundo moradores, a obra não tem alvará da Prefeitura. Especialista em condomínios tira 
dúvidas dos telespectadores. 

22/05/2012 
Clientes em SP tentam renegociar compra de carro após redução do IPI 

Carros ficam, em média, 10% mais baratos. Especialista responde dúvidas sobre economia no 
SPTV. 

22/05/2012 

LINKS PATROCINADOS 

Ronco e Apneia Do Sono 

Queremos Vc Feliz Descansado Com Sono Profundo e Reparador. 

www.qiar.com.br 
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