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FeministizARTE – Festival de Arte Feminista  

O Núcleo de Braga da UMAR (União de Mulheres Alternativa e 

Resposta), constituído por jovens voluntários e voluntárias, desde 

Março de 2008, pretende despertar a consciência feminista dos 

bracarenses. Na busca de uma sociedade mais justa e equitativa nos 

diversos contextos, o Núcleo da UMAR de Braga procura imprimir 

inovação, criatividade e dinamismo nas suas acções. 

Neste sentido, dispôs-se a reunir, no Museu Regional de Arqueologia 

Dom Diogo de Sousa, o Museu Nogueira da Silva e na Torre de 

Menagem, produtos artísticos de jovens criadores nacionais e 

internacionais das mais diversas áreas, relacionados com as temáticas 

feministas. O FeministizARTE – Festival de Arte Feminista – a decorrer 

a 27, 28 e 29 de Novembro próximo, englobará exposições 

permanentes de livre acesso, contando com as participações de Ana 

Pereira, André Alves, Carla Cruz, Cristiana Miranda, Maciel Cardeira, 

Maria Lusitano Santos, Nádia Duvall, Poderiu, Renato Roque, Rosa 

Vaz, Suspiria Franklyn; e, apresentações pontuais com bilheteira de 

AbztraQt Sir Q., Carla Cruz, GATA (Grupo de Activismo e 

Transformação pela Arte), Flávio Rodrigues, Micaela Maia e Teresa 

Vila Verde. 

A par destas, está agendada, para dia 28 de Novembro, uma tertúlia 

sobre Arte e Feminismos com as presenças de Ana Gabriela Macedo, 

Ana Paula Canotilho, Angélica Lima Cruz, Cristiana Pena, Maria José 

Seguidores 
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Magalhães. 

Ler + em FeministizARTE – Festival de Arte Feminista 

Marcas Technorati: feminismo,Mulheres,woman 

power,Arte,Cultura,Igualdade de Género

  

Etiquetas: Arte, Cultura, Feminismo, Igualdade de Género, Lesbian 

Power, Mulheres, Woman Power  

S E X T A - F E I R A ,  1 3  D E  N O V E M B R O  D E  2 0 0 9  

Dados sobre o mercado lésbico  

Já se interrogou sobre a razão de existir mais cultura lésbica 

produzida no Brasil do que em Portugal, e mesmo assim� em tão 

reduzido número? Talvez a análise dos seguintes dados sobre o 

mercado lésbico brasileiro lhe suscite interesse: 

:: O mercado homossexual brasileiro é composto de 
aproximadamente 5 milhões de lésbicas economicamente 
activas. (A totalidade da população de Portugal é 
aproximadamente de 10 milhões.)  

� 

:: Dos 25 mil títulos editados anualmente somente um a cada 
três ou quatro anos é de literatura lésbica.  

:: Do total das obras existentes em catálogo das centenas de 
editoras brasileiras, algo como 5 milhões de títulos os mais 
variados, apenas 75 são obras de literatura lésbica. 

 
:: Segundo o IBGE 10% da população brasileira é formada por 
homossexuais.  

:: Uma em cada 10 leitoras é homossexual.  

:: O estudo Mosaico Brasil de 2008 revelou que 5,2% das mulheres 
já se relacionou com outra pelo menos uma vez na vida. 

 
:: Manaus é uma das capitais com mais lésbicas: 10 % da 

Publicada por Trama em 11:09 0 comentários  
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população feminina se declara homo ou bissexual. Cuiabá na 
direção oposta só tem 2,6% de mulheres homossexuais.  

:: A internet é o ponto de encontro das lésbicas. O site Parada 
Lésbica recebe 20 mil visitas por dia e abriga a rede social 
Leskut, com 19 mil perfis e cerca de 100 adesões diárias. O 
portal Dykerama tem em média 4,5 mil visitantes por dia. 

� 

Pesquisa realizada pela APOGLBT (Associação da Parada do 
Orgulho GLBT) em parceria com a SEDH (Secretaria Especial de 
Direitos Humanos da Presidência da República) na Parada Gay de 
São Paulo em 2006 provou o potencial deste mercado. Os 
números mostraram que a renda individual mensal das mulheres 
lésbicas é próxima à renda individual mensal dos homens gays. O 
estudo comprovou, também, que o mercado lésbico é tão 
promissor quanto o mercado gay masculino.  

A mim parece-me que o mercado lésbico é um mercado potencial não 

aproveitado.  

Gostaria de ter mais oferta de produtos culturais e artísticos 

dedicados ao público lésbico?  

Considera que os produtos existentes em língua portuguesa deveriam 

estar mais acessíveis nos restantes países da CPLP (Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa)?  

Acredita no potencial do mercado lésbico lusófono? 

Fontes: http://www.sortimentos.net/?p=3813 

http://www.gaybrazil.com.br/noticias.asp?

Categoria=Radar&Codigo=3487 

Marcas Technorati: lesbian 

power,lesbian,LGBT,Lésbicas,Cultura,Lesbian culture

  

Etiquetas: Lesbian Culture, Lesbian Power, LGBT, Lésbicas  

Q U A R T A - F E I R A ,  1 1  D E  N O V E M B R O  D E  2 0 0 9  

Encontro Lésbicas: escritoras brasileiras  

O encontro Lésbicas: 
escritoras brasileiras, 
acontece no dia 21 de 
novembro 2009 na 
Livraria Cultura do 
Conjunto Nacional em 

Publicada por Trama em 17:23 0 comentários  
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São Paulo, e irá 
abordar temas sobre literatura lésbica e suas autoras pioneiras, 
como Cassandra Rios e Sandra Mara Herzer, e escritoras que 
ousaram publicar sem pseudônimo histórias livres de 
preconceito, como Valéria Melki Busin, Fátima Mesquita, Lúcia 
Facco e Vange Leonel. 

A idéia é� apresentar as editoras que abriram espaço para este 
movimento homossexual, como Edições GLS, Brasiliense, Record 
e a própria Malagueta,  
que comemora um ano com o posicionamento exclusivo de lançar 
autoras e obras que sejam de lésbicas para lésbicas. O momento 
também coincide com a incrível explosão de sites com espaço 
para publicação de textos de lésbicas, que começou com Xana In 
Box e Fator X, e hoje se espalha pela rede com abcLES, Parada 
Lésbica, Dykerama, Livre Arbítrio, dentre outros. 

Participarão do encontro Karina Dias e Mariana Cortez, as 
próximas autoras da Malagueta; as poetisas Fênix e Luka Azull; 
Érika Cristina, a idealizadora do site Livre Arbítrio e Laura 
Bacellar, editora responsável pela Malagueta.  
Para completar e apimentar o encontro, Hanna Korich (a Sarah 
Bernard das leituras dramáticas lésbicas) vai interpretar trechos 
insinuantes de obras de algumas das autoras presentes. 

Os nossos parabéns pela iniciativa. 

Nós outras, fisicamente longe de S. Paulo, gostaríamos 
de estar convosco. Será que não é possível colocar na 
internet um vídeo do encontro? Ficamos ansiosas … 

Encontro Lésbicas: escritoras brasileiras  
:: Quando : dia 21 de novembro, sábado, às 16 horas  
:: Onde : mezanino da loja de artes da Livraria Cultura do 
Conjunto Nacional� São Paulo  
:: Telefone : (11) 3170-4033 

Um evento promovido pelo site Livre Arbítrio e pela Editora 
Malagueta  
Com o apoio da Livraria Cultura e do grupo Espargírica 

Participantes: 

Fênix é poetisa de São Paulo, começou postando suas poesias no 
Xib em 2005, hoje posta no Livre Arbitrio e tem o blog: 
http://poesiasfragmentosdaalma.blogspot.com. 

Luka Azull tem 36 anos, é poetisa e paulistana, começou 
postando no Xib e hoje posta no Livre Arbitrio. Formada em 
Educação Física, trabalha com equilíbrio energético e yoga. 

Érika Cristina tem 22 anos, está cursando Administração e 
Marketing e teve a ideia de criar o site Livre Arbítrio porque 
sentia falta de um espaço para lésbicas que não se restringisse a 
contos eróticos. 

Karina Dias, nascida no Rio de Janeiro em 1979, reside 
actualmente em São Paulo. Cursa Jornalismo na Universidade 
Católica São Judas Tadeu e é autora de nove romances e um 
conto de temática lésbica postados na internet, entre os quais 
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De repente é amor, Simplesmente irresistível, Quando o amor 
acontece. 

Mariana Cortez é conhecida por seus contos publicados em sites 
de literatura lésbica. É editora formada em Letras e especialista 
em Língua Portuguesa. Participou da colectânea de contos Elas 
contam e, actualmente, escreve para o portal Livre Arbítrio. 

Laura Bacellar trabalha no mercado de livros há mais de vinte 
anos, sendo responsável pela primeira editora lésbica da América 
Latina, a Editora Malagueta 

Fontes: http://www.sortimentos.net/?p=3813� 

http://www.editoramalagueta.com.br/editora2/home/3-notas-e-

eventos/83-lesbicas-escritoras-brasileiras.html 

Marcas Technorati: Literatura,LGBT,Lesbian Power,Sexualidade,Arte. 

Lésbicas,Lesbian,Lesbian Culture

  

Etiquetas: Arte, Cultura, Lesbian Culture, Lesbian Power, LGBT, 

Literatura, Lésbicas, Mulheres, Poesia, Sexualidade, Woman Power  

T E R Ç A - F E I R A ,  1 3  D E  O U T U B R O  D E  2 0 0 9  

Os analfabetos de Felgueiras correram com a 
Fátima. Os licenciados de Oeiras mantiveram o 
Isaltino.  

A noite de domingo já ia longa mas ainda fiquei a ver o “eixo do mal”. 

Ganhei a melhor frase da noite 

eleitoral autárquica. 

Luís Pedro Nunes, citou uma 

frase surgida no Twitter "Os 

analfabetos de Felgueiras 

correram com a Fátima. Os 

licenciados de Oeiras 

mantiveram o Isaltino"...  

Deu-me que pensar para mais 

umas horas sobre ensino formal 

e a inteligência emocional; os 

valores e a ética na sociedade 

Portuguesa e em especial, na elite Portuguesa. 

Se os dirigentes políticos� são corruptos, desonestos ou incompetentes 

e os eleitores votam neles deveria existir uma lei que os os proibisse 

de se candidatar dizem algumas vozes ao longo da noite. 
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Hit Counter  

Pressupõe essa solução que a justiça funciona. Definiu o bastonário 

dos advogados a justiça Portuguesa com uma palavra “fujam”. Não 

me parece que uma lei seja a única solução. 

Se não surgirem soluções e acções para a sociedade evoluir� a 

abstenção em Portugal vai continuar a subir, tal como as vozes que 

clamam por um novo Salazar, os votos no PP e as actividades do PNR.  

Está a esquerda em Portugal a fazer a diferença? A minha opinião é 

que esta semana é uma oportunidade de saber se as pessoas que 

fazem esquerda aprenderam alguma coisa com os que pensam e 

votam esquerda.  

A votação em Lisboa pode ser um exemplo do caminho que temos a 

percorrer.  

Será que Manuel Alegre tem a visão certa e a luta da esquerda deve 

ser feita dentro do PS? 

Agora que existem directas no PS, vamos assistir a uma inscrição 

massiva de eleitores, simpatizantes e militantes de esquerda no 

Partido Socialista para que, rendidos à bipolarização, o PS seja um 

partido que governe à esquerda, de acordo com a vontade expressa 

da maioria absoluta dos Portugueses? 

É esta a altura de engolirem o grande sapo, pegarem no telefone e 

enviarem a ordem “inscrevam-se no PS mas continuem com o coração 

vermelho”? 

Vamos reflectir profundamente… 

Marcas Technorati: Política Portuguesa

  

Etiquetas: Política, Política Portuguesa  

T E R Ç A - F E I R A ,  2 2  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 0 9  

PSD vs LGBT II - O Estado não dá os mesmos 
direitos aos homossexuais que dá aos 
heterossexuais porque não se quer meter na vida 
deles  

Opiniões do PSD sobre 

assuntos LGBT:  

O Estado não dá os 

mesmos direitos aos 
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homossexuais que dá 

aos heterossexuais porque não se quer meter na vida deles 

de http://arrastao.org/lgbt/  

 

Marcas Technorati: LGBT,Política Portuguesa,PSD

  

Etiquetas: LGBT, Política Portuguesa  

S Á B A D O ,  1 1  D E  J U L H O  D E  2 0 0 9  

Monólogos da Vagina  

 
Usar as palavras para referir a 

anatomia sexual das mulheres é 

o primeiro dos desafios 

propostos. Você quando se 

refere ao seu centro como lhe 

chama? A resposta a essa 

pergunta é reveladora. Por 

exemplo se lhe chama “lá em 

baixo”… 

A segunda abordagem é a visual. 

Sabe quantas mulheres nunca 

viram a sua vagina? Pode ser um 

exercício diário de auto-estima. 

Os odores são um tema que se encontra bem escondido. Qual o cheiro 

da sua? Qual o cheiro do seu orgasmo? Considera-o agradável, 

saboroso? A que deve cheirar? A flores, a mar ou a c@n@? 

Pois é, vai encontrar algumas palavras fortes, muitas situações 

cómicas, muitos espectadores incomodados mas muitas mulheres que 

levam para casa assunto para reflectir.  

Escrita em 1996 por Eve Ensler* esta peça de teatro é baseadas em 

entrevistas realizadas pela autora a mais de 200 mulheres de todo o 

mundo e diversas realidades. "Os Monólogos da Vagina" narram 

histórias do quotidiano feminino, revelando intimidades, 

vulnerabilidades, temores e vitórias. Chama a atenção para assuntos 

como a violação, a menstruação, a mutilação, o prazer, as 

infidelidades conjugais ou as terapias de grupo desconstruindo tabus e 

usando as palavras. 

Encenação de Isabel Medina, com Ana Brito e Cunha, Guida Maria e 

Publicada por Trama em 11:54 0 comentários  
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São José Correia. Em cena no Casino de Lisboa (vá sem problemas) de 

Quarta-Feira� a Sábado às 22H00 e Domingo – 17H00 até 31 de Julho 

2009. Preço: 18€ a 22€ Reservas: 707 234 234 

* Eve Ensler é uma dramaturga de renome internacional e autora de 

peças como The Treatment, Necessary Targets e O Bom Corpo. 

Activista e fascinante figura pública, Ensler é fundadora e directora 

artística do Dia-V (www.vday.org), um movimento global para pôr 

termo à violência de que as mulheres são alvo. 

Marcas Technorati: Arte,Mulheres,Femininismo,Igualdade de Género

  

Etiquetas: Arte, Feminismo, Igualdade de Género, Mulheres  

Q U A R T A - F E I R A ,  1  D E  J U L H O  D E  2 0 0 9  

Doutras Cores  

 

[Uma vez estava com a minha filha em Lisboa, a andar na rua e uma 

senhora aproximou-se:"Que linda menina, de que cor és tu?" Ela olhou 

para ela e disse: "Eu sou uma pessoa sabes?As pessoas tem muitas 

cores.Vê lá o meu cabelo é preto, a minha língua é vermelha, os meus 

dentes são brancos e a minha pele é castanha. Nós temos muitas 

cores"] José Eduardo Agualusa 

Como ele ainda nos diz , "as crianças são capazes de ver coisas que 

nós nunca vimos" e "nós vamos envelhecendo e vamos ficando cegos. 

Para o mundo.Para a evidência.Para a inteligência".  

E se aprendêssemos mais com as crianças? 

Fonte: http://wwwdoutrascoisas.blogspot.com/ 

Marcas Technorati: Direitos Humanos,Cidadania,Racismo

Publicada por Trama em 14:04 4 comentários  
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Etiquetas: Cidadania, Direitos Humanos  

S E G U N D A - F E I R A ,  2 9  D E  J U N H O  D E  2 0 0 9  

61% apoia casamento de pessoas do mesmo sexo –
PinkNews.UK  

Uma sondagem de opinião encomendada pelo The Times para marcar 

o 40 º aniversário dos tumultos Stonewall, revelou que a maioria 

deseja casamento gay no Reino Unido.  

51% disseram que as relações homossexuais devem ser ensinada nas 

escolas como sendo de igual valor que as relações heterossexuais. 

An opinion poll commissioned by The Times to mark the 40th 
anniversary of the Stonewall riots has revealed that a majority 
want gay marriage in the UK. 

The riots, which began at a gay bar in New York in June 1969, 
are regarded as the catalyst for the modern gay rights 
movement. 

41% of respondents said they would accept their child coming 
out as gay - just 9% said they would reject a gay or lesbian child. 
45% said they would be upset but would try to come to terms 
with it. 

61% said they support marriage for gay couples - at present gay 
people may only enter into a civil partnership. 

49% back equal adoption rights and 68% support “full equal 
rights” for gay men and lesbians. 

51% said that gay relationships should be taught in schools as 
being of equal value to heterosexual relationships. 

4% of men in the anonymous poll said they had had a sexual 
encounter with another man. 

(Ler + em Pink News)  

Publicada por Trama em 10:45 0 comentários  
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Marcas Technorati: Igualdade,Casamento entre pessoas do mesmo 

sexo,LGBT,Direitos Humanos,Cidadania,Política

  

Etiquetas: Casamento entre pessoas do mesmo sexo, Cidadania, 

Direitos Humanos, LGBT, Liberdade, Política  

Seropositivos não recebem formação - 
Discriminação e Morte Social  

Depois da descriminação no trabalho, aos seropositivos está a ser 

recusada formação profissional(+) e entrada em lares(+). 

“Um cocktail infernal” “Você mistura medo e ignorância num shot 

e o resultado é catastrófico!”, diz Júlio Machado Vaz, sexólogo 

português premiado com o Prémio Arco-Íris, da Associação ILGA 

Portugal, pelo seu contributo na luta contra a discriminação com base 

na orientação sexual e contra a homofobia.  

Escute “O amor é” de 25-06-2009 e acompanha a reflexão sobre as 

raízes históricas. Comportamentos idênticos de culpabilizar os 

outros “quando havia a peste havia o hábito de ‘avançar’ para os 

leprosos, para as bruxas, para os homossexuais, para os judeus. Ou 

seja, sempre a noção de que o mal vem dos ‘outros’. Em 

determinadas alturas os ‘outros’ eram eliminados literalmente, hoje 

em dia, com mais frequência, são votados ao ostracismo. Antigamente 

era mais frequente a morte física, hoje em dia é mais frequente a 

morte social.” 

O programa, transmitido na Antena 1, aborda também a questão da 

formação dos técnicos e da sua autoridade moral e responsabilidade 

e deveres acrescidos.  

Sobre a força brutal do irracional que existe dentro de nós, conta 

uma experiência ocorrida durante uma avaliação oral num curso para 

médicos sobre VIH, como só ele sabe fazer e por isso recomendo 

escutar a partir de 3:29. Resumidamente: Durante a avaliação oral 

uma pessoa, licenciada em medicina, disse: ´isto foi muito bom para 

mim porque realmente há uma data de mitos que realmente também 

nos afectam a nós, na nossa profissão, e isso dissolveu-se… A pessoa 

que estava sentada ao lado falou a seguir e disse: ‘eu também acho… 

de tal forma que, eu nunca o disse mas digo-o agora: eu sou 

seropositivo!` A pessoa que tinha falado primeiro teve um 

movimento reflexo e afastou a cadeira. A pessoa “ficou para 

morrer” e o seropositivo disse ‘não fique assim, vamos pensar no 

assunto’ que é de facto o mais importante!  
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O medo age primeiro 

que a racionalidade, diz Inês Meneses e esboçam a teoria do cérebro 

tripartido do Dr. Paul 

MacLean, cuja obra 

foi um contributo 

primeiro para o 

entendimento 

do ‘cérebro visceral’, 

tal como da 

aprendizagem ao 

longo da vida e da 

educação desse 

cérebro reptiliano.  

Vamos pensar no 

assunto? 

  

Etiquetas: Cidadania, Direitos Humanos, HIV/SIDA, Justiça, Medicina  

S Á B A D O ,  2 7  D E  J U N H O  D E  2 0 0 9  

'O Móbile: Admiração' – Curta para Download  

A jornalista Lilian Werneck que acabou de 
lançar o filme O Móbile: Admiração (curta-
metragem que conta a história de amor entre 
uma artista plástica e uma atriz) concedeu 
entrevista ao Bota Dentro 
http://www.botadentro.com/2009/06/para-
mim-o-amor-e-um-mobile-um.html contando 

como foi a criação do filme e destacando a importância da 
media, da imprensa e de produções artísticas no processo de 
visibilidade da homossexualidade. Na entrevista, ela aproveita e 
disponibiliza o link para download do filme. Eu assisti e adorei! 
Da para assistir online também.�  

Um duelo entre o amor e a arte.  

Marcas Technorati: HIV,Discriminação,Direitos Humanos,Justiça,Cidadania
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Assim é a paixão vivida pela artista plástica Bárbara Oliveira 
(Stefane Ribeiro) e pela atriz Nina Maya (Nadja Dulci). 

“Claro que em cada uma das histórias há um pouco de mim,” diz 
Lilian “na verdade, cada uma das personagens sou eu. Meio 
absurdo falar isso, mas pense numa geminiana que você vai 
entender. Pense também numa mulher de 31 anos que aos 16 
assumiu sua homossexualidade para os pais e para o mundo. 
Pense em alguém que nunca deixou de viver seus sonhos e, 
muitas vezes, sofreu por isso. 

A dificuldade maior foi contar para minha mãe que ia fazer não 
um, mas vários filmes sobre o amor entre mulheres. Foi uma luta 
interna… Quando ela viu o filme pela primeira vez, teve 
exatamente a reação que eu espero que todas as pessoas 
tenham. Disse “você conseguiu falar de um tema tabu com tanta 
sensibilidade, com tanta delicadeza, que é lindo ver a história 
das duas, é emocionante”. (ler+) 

Link para fazer download do filme http://www.megaupload.com/?

d=OI6BWQTW ou ver online botadentro.com 

Fonte: Nina Ferri www.botadentro.com� 

Marcas Technorati: Lésbicas,Woman Power,LGBT,Lesbian 

Power,Cinema

  

Etiquetas: Arte, Cinema, Lesbian Power, LGBT, Lésbicas, Sexualidade, 

Woman Power  
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S E X T A - F E I R A ,  2 6  D E  J U N H O  D E  2 0 0 9  

Lançamento do Livro de Gracinda Candeias (Hoje 
no caminho do Pride)  

 
A Livraria Ler Devagar e a Dislivro Histórica convidam a 
estar presentes no lançamento do livro «Gracinda 
Candeias / Antologia 1992/2002» no próximo dia 27 de 
Junho às 22 H. na Ler Devagar na R.Rodrigues no Edificio Lx 
Factory 103, espaço G.03.  
Na recepção indicam onde é e para estacionar.  
Apareçam!!�  

Convite de Gracinda Candeias no seu blog http://gracinda-
candeias.blogspot.com/ 

Últimos dias para ver a 

exposição de Gracinda 

Candeias na Galeria do 

Torreão Nascente da 

Cordoaria Nacional, Av. da 

Índia até domingo 28. 

Não percam a oportunidade 

de ver obras que estiveram 

escondidas 18 anos! 

Marcas Technorati: Arte,Mulheres,Cultura,Femininismo. Woman Power
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O Ódio Mata na Parada de São Paulo – A Lei da 
Homofobia e o que podemos fazer pelos amigos 
Brasileiros  

Escreveu-me a minha amiga 

Afrodite “Existe uma campanha onde 

podemos assinar pelo site 

www.naohomofobia.com.br que é um 

abaixo assinado para ser aprovada a lei 

PCL 122/06 contra a homofobia, se 

puderes pedir para amigos seus assinar e 

divulgarem a campanha já estará 

fazendo muito por nós os Brasileiros, é 

referente a isso que fico triste com a 

parada sabe pois lá que é um local para 

lutarmos a favor a nós homossexuais, o pessoal prefere se divertir, 

um local onde há um publico de 3,5 milhões de pessoas e ser 

arrecadado somente 50 mil assinaturas a favor a lei é uma 

vergonha, e só mostra que cada ano que passa a Parada Gay de SP só 

está perdendo seu real foco.” 

Os cidadãos do mundo sem nacionalidade Brasileira, podem 

participar na campanha, saltando para o passo 2, e enviar uma 

mensagem os 81 parlamentares que compõem o Senado Federal, e 

fazer o passo 3 e usando um banner, claro. 

No Brasil tem se registado uma serei de atentados que vem provar 

que o ódio mata e é uma realidade que as sociedades democráticas 

precisam encarar. 

Uma bomba de fabricação caseira explodiu próximo do Largo do 
Arouche e deixou 21 pessoas feridas por causa dos estilhaços no 
Centro de São Paulo no domingo, dia 14/06/2009. 

Segundo o tenente da Polícia Militar Fábio Nóbrega, uma das 
vítimas diz que a bomba veio de um prédio mas que não sabem 
quem foi que a arremessou. 

“A pessoa que arremessou não sabe quem estava ali, se era gay 
ou não. Somos todos pessoas, afirmou Márcio Lima Santos, 
operador de telemarketing ao portal G1. 

Por outro lado, sabe-se que a região onde a bomba explodiu é 
frequentada por gays durante a semana e aos finais de semana. 
O que leva a crer que o crime foi intencional e movido por 
homofobia. Ódio aos gays. Por estas e outras que o projecto que 
criminaliza a homofobia deve ser aprovada no Brasil. (Por 
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Fabrício Viana, autor do livro O Armário) 

Os representantes da Associação da Parada do Orgulho GLBT 
(APOGLBT), Fórum Paulista LGBT e Grupo Corsa marcaram 
protesto contra o atentado Homofobia, basta! Justiça, já!, no 
mesmo local Veja na íntegra a carta encaminhada aos ministros: 
http://www.mundomais.com.br/exibemateria2.php?
idmateria=587 

O cozinheiro Marcelo Campos Barros, de 35 anos, agredido após a 
Parada Gay de São Paulo, no último domingo, teve a morte 
cerebral confirmada, nesta quarta-feira, pela Santa Casa de 
Misericórdia. Barros foi agredido na Praça da República, no 
centro de São Paulo, e teve traumatismo craniano. Ele não teria 
participado da Parada e estaria apenas passando pelo local, 
segundo amigos dele. (Fonte: O Globo) 

Durante a Parada Gay, um adolescente de 17 anos foi agredido 
por um grupo de homens na esquina das ruas Frei Caneca e Dona 
Antonia de Queiroz. Teve politraumatismo na face, foi 
internado, mas não corre risco de morrer. 

Na Praça Roosevelt, no Centro, outro jovem foi agredido e 
roubado por um grupo de skaters. E ainda no Largo do Arouche 
outro rapaz foi esfaqueado na perna. (Fonte: 
www.mundomais.com) 

Diz Rizzolo, Professor de Direito da Universidade Paulista ”É muito 

triste constatar ainda nos dias de hoje, quando as minorias se 

esforçam para manter sua dignidade, seu respeito, através de 

manifestações democráticas como a parada Gay, que grupos 

extremistas, façam uso de instrumentos de intimidação. Pouco 

democrático é a demonstração daqueles que se opõem aos 

direitos das minorias como os homossexuais.” 

Meus amigos, não restam dúvidas: o ódio mata e 
está aí! O que vais fazer hoje para parar a 
homofobia? 

Marcas Technorati: Homofobia,LGBT,Direitos 

Humanos,Cidadania,Política
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