Desafios do combate à LGBTFOBIA serão debatidos em audiência na Assembleia
Qua, 25 de Setembro de 2019 06:41 -

Numa iniciativa do deputado Sandro Pimentel (PSOL), a Assembleia Legislativa vai promover
audiência pública nesta quarta-feira (25), com o tema "Os desafios do combate à LGBTFOBIA".
O debate irá acontecer no auditório Cortez Pereira, a partir das 14h30 e vai reunir
representantes dos órgãos e entidades relacionados ao tema.

"Queremos jogar luz nas estratégias de enfrentamento dos crimes de orientação LGBTfóbica e
discutir como, institucionalmente, essa violência apresenta-se dentro das estruturas públicas de
poder", defende o deputado. O parlamentar apresentou dados revelando que, somente no ano
passado, o Grupo Gay da Bahia registrou 15 mortes relacionadas com a orientação sexual e/ou
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a identidade de gênero no RN.

A nível nacional, as estatísticas são ainda mais alarmantes: a cada 20 horas, um LGBT é
barbaramente assassinado ou se suicida, vítima da LGBTfobia, o que confirma o Brasil como
campeão mundial de crimes relacionados às minorias sexuais. "Existe uma perspectiva da
LGBTfobia pouco debatida, a que acontece dentro do aparato do estado. É o caso da negação
de atendimento policial para vítimas de violência lgbtfóbica e da negação de que pessoas trans
e/ou homossexuais possam doar sangue, por exemplo", esclarece o deputado.

Outro ponto do debate será a necessidade de regulamentação da lei 9036/2007, que dispõe
sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em razão da orientação
sexual. Também será apresentado projeto de lei de autoria do parlamentar, em tramitação na
Casa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes em órgãos públicos e
privados, informando que a Lei Estadual n° 9036/2007 proíbe e pune atos de discriminação em
virtude de orientação sexual e identidade de gênero.

{BANNER}
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