
14/4/2014 Folha de S.Paulo - Ilustrada - Mônica Bergamo - 14/04/2014

http://tools.folha.com.br/print?url=http%3A%2F%2Fwww1.folha.uol.com.br%2Ffsp%2Filustrada%2F161265-monica-bergamo.shtml&site=emcimadahora 1/4

Mônica Bergamo

monica.bergamo@grupofolha.com.br

'Criminalizar a homofobia pode criar
uma guerra'

Janaina Lima, 38, foi apedrejada na escola quando era adolescente e traz na nunca a
cicatriz de uma facada que levou de um cliente. Ela é a primeira travesti a presidir o
Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual de SP --órgão com pessoas da
sociedade e do poder público que auxilia a prefeitura nas políticas para LGBTs.

"Não vim para priorizar as travestis, mas para dar visibilidade a elas, porque ficam à
margem", diz a pedagoga, que trabalha no Centro de Referência da Diversidade, do
governo municipal, e continua sendo profissional do sexo (por opção e como
"complementação de renda"). Janaina, que não revela seu nome de batismo, falou à
coluna.

Folha - Quais são suas bandeiras no conselho?

Janaina Lima - Combater o preconceito, as agressões motivadas por ele, fazer

campanhas educativas. Chamar a atenção para a travesti, que fica na invisibilidade
porque é confundida com um gay que "evoluiu" porque botou peito ou com uma
transexual que ainda não fez cirurgia [de mudança de sexo]. O respeito ao nome social
resolveria a evasão escolar e ajudaria a entrar no mercado de trabalho.

O que precisa ser feito?

Os governos têm que conversar. É preciso priorizar a segurança. E como um todo.
Porque hoje em dia quem tem segurança? É alarmante.

O que pensa do projeto de criminalização da homofobia?

Tenho críticas. Dependendo de como se interpreta o projeto, uma piada pode ser
motivo de cadeia. Não se pode pensar numa lei para diminuir crimes contra a
população LGBT prendendo pessoas que de alguma forma são vítimas também. Isso
pode criar uma guerra. O que a gente quer é respeito.

E sobre Marco Feliciano?

Precisava se autopromover, porque está na vida política. Ele, [Jair] Bolsonaro e outros
têm usado as bandeiras [LGBT] para se promover.

Sente preconceito por ainda fazer programas?

Se tive coragem de me assumir como travesti, por que não teria como profissional do
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sexo? Infelizmente, travesti tem um peso muito maior. Qual é o problema de receber
dinheiro em troca de ato sexual? O ruim é quando a pessoa não tem alternativa. Isso é
exploração, seja homem, mulher ou travesti. Minha luta é para que a travesti possa
fazer sua opção.

FORÇA DA PALAVRA

O Tribunal de Justiça de SP manteve a condenação de um ano de prisão (convertido
no pagamento de um salário mínimo) por injúria racial para uma diretora de escola
pública que chamou uma professora negra de "macaca". A defesa de Francisca
Teixeira havia recorrido de uma decisão de 2011 da primeira instância. Ela usou o
termo ao chamar Neusa Marcondes para assinar um documento.

PALAVRA 2

"Ainda que a acusada estivesse agindo por brincadeira, o certo é que a expressão foi
extremamente infeliz", afirma a sentença da 4ª Câmara Criminal. O advogado
Alexandre Barduzzi diz que a diretora se referia ao "estado de euforia da professora",
e não à cor da pele. "Era Carnaval. Ela [Neusa] estava pulando e fazendo brincadeiras
com as colegas. Minha cliente poderia ter dito grilo'. Não quis ofender." Ele vai recorrer
novamente da decisão.

PALAVRA 3

Para o promotor de Justiça do caso, Roberto Livianu, a condenação "é de vital
importância para reverter a percepção de impunidade do racismo no Brasil".

NOS BASTIDORES

Dossiê encaminhado à Polícia Federal reúne conversas de Paulo Vieira, ex-diretor da
ANA (Agência Nacional de Águas) indiciado na Operação Porto Seguro, que indicam
que ele atuou na cassação da prefeita de Cruzeiro (SP). Ana Karin Andrade (PR) foi
cassada pela Câmara Municipal em 27 de março, sob a alegação de não ter
respondido a seis requerimentos de informação. Em uma escuta da PF de 2012,
Vieira disse "sonhar" com o cargo.

NOS BASTIDORES 2

"Vamos organizar para segurar [a cassação] no TJ", escreveu Vieira, em mensagem
pelo Facebook a uma assessora do vice-prefeito Rafic Simão (PMDB), que assumiu o
posto. Ao ser informado de que o processo contra a prefeita está com a
desembargadora Vera Angrisani, ele diz: "Vou pedir a um amigo para despachar com
ela".

NOS BASTIDORES 3

A prefeita está recorrendo. "Vieira articulou para me derrubar por querer controlar duas
autarquias municipais, a de água e a de educação", diz Ana Karin. Leônidas Scholtz,
advogado de Vieira, diz que "articulação política não é crime", assim como
acompanhar o caso no TJ-SP. "Ele é advogado e pode atuar."

TAPINHA NAS COSTAS


