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Google põe cores da bandeira gay em
doodle sobre Jogos Olímpicos de Sochi
Site de buscas cita os pr incípios não discr iminatór ios da Carta
Olímpica para cr it icar postura homofóbica da Rússia, país sede
dos jogos de inv erno
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Em demonstração de apoio à luta pelos direitos homoafetivos, o site de buscas Google colocou em
sua página inicial nesta sexta-feira (07/02) as cores do arco-íris da bandeira do orgulho gay no doodle
dedicado aos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, na Rússia. O país sede tem sido alvo de
questionamentos por sua postura antigay e suas leis que restringem os direitos das pessoas
homossexuais.

Leia: Contra racismo e homofobia, artista russo responde a socialite que sentou em mulher negra

Reprodução

Além das cores do orgulho gay, Google cita ainda a Carta Olímpica para questionar a discriminação na prática desportiva

Os doodles do buscador consistem em mudanças no visual do logotipo do Google com o objetivo de
celebrar datas, feriados, efemérides e a vida de personalidades. Ao clicar na imagem, o usuário é
direcionado para os resultados de busca sobre a Carta Olímpica, documento que reúne os princípios
básicos da prática esportiva dos Jogos Olímpicos.

"A prática esportiva é um direito humano. Todas as pessoas devem ter a possibilidade de praticar
esporte sem qualquer tipo de discriminação e conforme o ideal olímpico, que exige compreensão
mútua e um espírito de amizade, solidariedade e fair play", escreve o Google em sua página inicial,
citando textualmente a Carta Olímpica. Os esportes que aparecem desenhados no logotipo são: esqui,
hóquei, curling (esporte de precisão jogado com discos e vassouras), bobsled (espécie de corrida de
trenó), patinação artística no gelo e snowboard.
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Leia mais
Rússia faz apelo por trégua em conflitos armados durante Jogos de Sochi
Em discurso na Rússia, secretário-geral da ONU pede fim de ataques a gays
EUA devolvem à Polônia quadro do alemão Seekatz roubado pelos nazistas

Seguir  @OperaMundi 33.2Mil seguidores Conheça nossa página no Facebook

Criticado por contexto homofóbico do país, Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi têm cerimônia de abertura nesta sexta (07/02)

Além de homenagem ao espírito olímpico, a iniciativa do Google está sendo vista por internautas como
um questionamento à postura considerada homofóbica do país sede dos Jogos. O país tem leis que
proíbem "propaganda homossexual" e impedem a adoação de crianças por casais do mesmo sexo. Em
grande parte, a população do país também incorpora o discurso homofóbico: um deputado do país
chegou a propor a legalização do açoitamento público de homossexuais; nas redes sociais, um grupo
russo divulgava um "sáfari" para "caçar" gays na Rússia.

Entidades e ativistas ligados aos direitos humanos chegaram a iniciar um movimento de boicote
internacional aos produtos russos (como a vodka) e aos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi.

Ainda ontem, em declaração, o secretário-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), Ban Ki-
Moon, condenou os ataques à população LGBT.

Carta Olímpica

A Carta Olímpica foi criada em 1894 por Pierre de Coubertain. O Barão de Coubertain ficou famoso
pela frase “o importante é competir”. É um princípio semelhante a esse que o documento busca
pregar.

Leia também: EUA devolvem à Polônia quadro do alemão Seekatz roubado pelos nazistas

Os principais objetivos da Carta Olímpica são estabelecer princípios e valores do espírito olímpico,
servir como diretriz de regras para o COI (Comitê Olímpico Internacional) e definir os direitos e
obrigações dos três principais órgãos dos Jogos Olímpicos: o COI, as federações internacionais e os
comitês olímpicos nacionais e o comitê organizador de cada edição dos Jogos.

Entre os principais apontamentos da Carta Olímpica estão o incentivo ao desporto, a luta contra o
doping esportivo e promover um bom legado às cidades dos jogos. A última atualização da Carta
Olímpica foi em 2010. Para ter acesso ao documento na íntegra acesse o site do COI.

* Com informações do portal EBC

comentários

PUBLICIDADE

Chevrolet
Corsa
Diversos anos,
a partir de
R$ 7.500

DVD Automotivo

Equipe seu carro, a
partir de 12x de

R$ 18,67

Home Theater

Som de cinema, a
partir de 6x de

R$ 30,39

Tênis

Diversos modelos a
partir de R$ 49,90

GPS

Mapa 3D, a partir de
5x de R$ 21,42

Descubra a África
do Sul

O país é eclético, vibrante e cheio
de cor. Venha sentir essa energia!

Country.SouthAfrica.net

Plug-in social do Facebook

Comentar...

Com entário usando... 

A  Cr i se  Com pl et a
L au ro  Cam po s

O Cap it al
Karl Ma rx

http://click.siga.uol.com.br/LINKS?id=2bd52705a2ae458695de33a9acfdbdb8&msg=e4R5gpCEGrntDGtfORFLuuOJ1wdQXRh%2BWs%2BBbA7EgQzKNuHIHjIAhgau%2BSnkM4cOjTP7m%2FNVWR3VRH3gTBWDH0r1zV9g8CVIrr3lVGFyrlgOZaRtJ9gG6E%2BBWVktPsWyjzccByy4t6TAVZINFZKLeydHfBdqOxuZDA8xQ9CuZECGHTc2Mgcqt9z1i3%2F6LgC83LkXsityjV21CQkaGphYu0IlIrZpot53p1UbRJ%2BgtJIDySevV%2F3bu2pnMv3y9JG6vB120eXNFjZ3BW5XMHpkveOuVnJlvCqbkf%2B%2BXNiRq8IEo5QXcJg54MyTH0bej7WadAnLee9jp3EgZVtEs8Ll%2B1VVDhC8r9wh%2BO0DQBYCRwSwGsnD6T8qzDq9nr6vjetGASAi3uORQBwxarhx%2Fxs9xn9fjffzy%2FnFomNIIwDmDeF9k%2BFaAni3N2eozRFFgGOZaL8i5F5ryqthzlwnpgHn4PCkUyWCSS1KVLbQj1utWTcnDU3lqraJKg%3D%3D&urlReferer=http%3A%2F%2Foperamundi.uol.com.br%2Fconteudo%2Fnoticias%2F33842%2Fgoogle%2Bpoe%2Bcores%2Bda%2Bbandeira%2Bgay%2Bem%2Bdoodle%2Bsobre%2Bjogos%2Bolimpicos%2Bde%2Bsochi.shtml&caf=dd7ab0d33fb14d1bb5f3da6bc8ff115f&idtAd=0&idtAdv=989421&idtCr=1306345&idtFl=3136966&urlRedir=http%3A%2F%2Fcountry.southafrica.net%2Fsat%2Fcontent%2Fpt%2Fbr%2Fhot-travel-deals1%2Fgrandes-oportunidades%2F
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1
http://developers.facebook.com/plugins/?footer=1

