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LGBT e mercado criticam texto
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O secretário de educação da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays,

Bissexuais, Travestis e Transexuais (ALGBT), Toni Reis, classificou de

absurdo o projeto que pretende vetar a representação de casais

homossexuais em propagandas para o público infantil.

“Vamos nos mobilizar e convocar a sociedade para

que o texto não seja aprovado. A proposta é uma

afronta à cidadania e ignora as milhares de

famílias formadas por homossexuais”, disse. Reis

lembrou que, em maio de 2011, o Supremo Tribunal

Federal (STF) reconheceu que os casais

homossexuais têm os mesmos direitos e deveres que

a lei já estabelece aos heterossexuais.

O deputado Jean Wyllys (PSOL-RJ) também

criticou o texto do colega Salvador Zimbaldi. “O

projeto quer inviabilizar qualquer família fora do

arranjo nuclear, como se elas sequer existissem.

Quer transformar você, que não tem uma família de comercial de

margarina, em alguém sem família alguma”, rebateu.

Para a publicitária Adriana Machado, diretora da Associação das

Agências de Publicidade (Abap-MG), o projeto fere a liberdade de

expressão. “Vejo isso com muita preocupação. É uma forma de censura.

A propaganda mostra uma identidade com algo com o que você se

identifica ou deseja. A família brasileira é diversificada. Ignorar isso é

um contrassenso”, avaliou. (TT)
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