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Como está a atual situação 
dos direitos LGBTI no mundo.

Conheça a programação da 
V Conferência ILGA-LAC.

Mapa da ILGA demonstra o quadro dos cidadãos LGBTI em 

cada continente.

Pré-eventos específicos fizeram parte da programação 

da V Conferência Regional da ILGA

Esse jornal tem como objetivo ser um instrumento de formação e informação.
Você pode contribuir enviando suas sugestões, ideias, propostas e opiniões para cepac@cepac.org.br . 
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Durante a V Conferência Regional ILGA-LAC, travestis e transexuais participaram 

de um desfile de moda realizado pelo Transgrupo Marcela Prado – organização 

paranaense que atua na defesa e promoção dos direitos humanos de pessoas 

trans. No salão Milano do Hotel Victoria Villa, a beleza e auto-estima das 

modelos e dos modelos foram exibidos e apreciados em um momento de alegria 

e, com certeza, visibilidade positiva.

Conferência 
Internacional reúne 
representantes de 
37 países em Curitiba

A Aliança Paranaense pela Cidadania LGBT é 

anfitriã da V Conferência Regional da Associação 

Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

pessoas Trans e Intersex (ILGA).

 Leia mais:
Artigo Dr. Pedro Chequer: A epidemia do HIV como fator de mudanças

Eventos na ILGA:
Desfile Trans e lançamentos também fizeram 

parte da V ILGA-LAC

Trans de Curitiba, do Brasil e da América 
Latina e Caribe participaram de desfile 
realizado pelo Transgrupo Marcela Prado.

ONU lança campanha em prol dos direitos humanos 
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.

ABGLT e Aliança Paranaense pela Cidadania 
LGBT lançaram Manual de Comunicação LGBT.
Projeto realizado pela ABGLT e executado pelas organizações da Aliança 

Paranaense pela Cidadania LGBT foi lançado durante a Programação da ILGA 

LAC. Com financiamento do escritório no Brasil do UNAIDS, profissionais de 

comunicação agora terão oportunidade de ter contato com informações 

corretas sobre orientação sexual, identidade de gênero e outros assuntos 

pertinentes à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.

“Igual a você”, uma campanha contra o estigma e o preconceito dá voz e 

visibilidade aos direitos humanos das populações alvo da campanha. Os 

filmes,  apresentam mensagens de lideranças de cada um dos grupos 

discriminados, levando em consideração às diversidades de idade, raça, cor 

e etnia, e serão veiculados em emissoras de TV pedindo o fim do preconceito 

contra gays, lésbicas, pessoas trans, negros, refugiados, pessoas com HIV e 

usuários de drogas; seis escritórios da ONU organizam o projeto.

Eventos na ILGA:

RealizaçãoApoio Parceria

Secretaria Especial 

dos Direitos Humanos

Transgrupo

Marcela Prado



Editorial

Expediente

Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais unidos

A busca pela plena cidadania LGBT no mundo não é algo 

recente. Temos vários exemplos de iniciativas de pessoas 

e organizações que contribuíram e ainda contribuem 

para o avanço das conquistas de nossos direitos.

Podemos, dessa maneira, citar diversos espaços 

importantes e decisivos que o movimento LGBT esteve 

inserido em todos esses anos de luta; são inúmeras 

conferências, seminários, fóruns, congressos e tantos 

outros eventos em que cidadãos e cidadãs lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais sempre estiveram 

presentes buscando a igualdade de direitos.

Nesta edição, os leitores terão a oportunidade de 

ficarem mais situados sobre os principais andamentos 

da comunidade LGBT não somente no Brasil e no Paraná, 

mas sim na região da América Latina e Caribe, visto que 

Curitiba, a capital paranaense, sediou a V Conferência 

Regional da ILGA – International Lesbian and Gay 

Association, associação que congrega mais de 600 

organizações do mundo inteiro. 

A equipe de produção espera propiciar mais um momento 

de interação do movimento LGBT de nosso estado com os 

principais acontecimentos referentes aos nossos direitos.

Desejamos uma boa leitura.

Equipe Rede.
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A V Conferência da ILGA na região da América Latina e do Caribe foi realizada em Curitiba, estado do 

Paraná, de 27 a 30 de janeiro de 2010, e contou com a presença de lideranças LGBT de 37 países da região.

A V Conferência da ILGA-LAC teve como objetivo definir estratégias de promoção dos direitos humanos, da 

cidadania, da saúde e da cultura de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas intersex na 

região da América Latina e do Caribe para o biênio 2010-2012, bem como eleger os/as Secretários/as 

Regionais e Sub-regionais da ILGA.

Para a realização da Conferência foi formada uma comissão organizadora local (COL), que se 

responsabilizou pela estruturação e realização do evento.

Curitiba sedia a V Conferência Regional ILGA-LAC 

 A ILGA pelo mundo 
A Associação Internacional de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, pessoas Trans e Intersex - ILGA - é 

uma federação mundial que congrega grupos 

locais e nacionais dedicados à promoção e 

defesa da igualdade de direitos para lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

pessoas trans e intersex (LGBTI) em todo o 

mundo.

 

Fundada em 1978, a ILGA reúne entre seus 

ORGANIZAÇÕES QUE COMPOEM A COMISSÃO ORGANIZADORA:

Grupo Dignidade – atuante na área de defesa e promoção dos direitos 

humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais

CEPAC – Centro Paranaense da Cidadania tem o objetivo de garantir a 

promoção dos direitos humanos e o acesso à educação e à saúde.

Dom da Terra  atua com questões de direitos humanos, cidadania e 

prevenção, integrando as comunidades LGBT e afrodescendentes.

APPAD – Associação Paranaense da Parada da Diversidade foi criada 

para fortalecer a oranização das Paradas da Diversidade. É coordenada 

por diversas instituições do estado.

Artêmis – Associação Paranaense de Lésbicas tem como meta 

desenvolver ações, integrar e fortalecer a comunidade lésbica no 

estado.

Transgrupo Marcela Prado atua especificamente com o segmento 

das travestis transexuais, desenvolvendo ações de cidadania, 

convivência e prevenção.

–

– 

membros mais de 670 organizações, entre 

pequenas coletividades e grupos nacionais, 

representando, assim, mais de 110 países, 

oriundos de todos os continentes.

 

Atualmente, a ILGA é a única federação 

internacional a reunir ONGs e entidades sem 

fins lucrativos que concentra a sua atuação, em 

nível global, na luta pelo fim da discriminação 

por orientação sexual e identidade de gênero.

Rafaelly Wiest 
Presidente do Grupo Dignidade.

Igor Francisco 
Presidente do CEPAC

Carla Amaral 
Presidente do Transgrupo Marcela Prado

“A conferência da ILGA no estado do Paraná 
é um marco importante para a nossa 
região, tendo em vista que para efetivar um 
evento desses é necessária a demonstração 
de um movimento organizado, ou seja, 
nosso estado mostra união e competência 
capazes de mobilizar e articular para 
importantes decisões no que tange a 
cidadania LGBT.”

“O movimento  LGBT brasileiro  e  
paranaense vêm mostrando competência 
quando o assunto é direitos humanos. 
Dessa maneira, sediar a conferência da 
ILGA foi de extrema relevância para o 
Paraná, visto que podemos levar nossas 
d e m a n d a s  p a r a  u m a  d i s c u s s ã o  
internacional que, com certeza, só 
contribuiu para a construção da cidadania 
de nossa comunidade.”

“Um momento como esse foi muito 
importante para as pessoas trans 
paranaenses e brasileiras, pois podemos 
conhecer um pouco mais da realidade das 
outras travestis e transexuais da região da 
América Latina e Caribe, e também 
acompanhar os processos decisivos para as 
questões da transexualidade em outros 
países, o que com certeza reforçou e 
qualificou a luta em nosso país.”
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Você sabia que em alguns

países ser LGBTI ainda é 

um crime condenado com 

prisão ou até mesmo 

pena de morte?

Conheça alguns deles:

PENA DE MORTE:

PRISÃO:

Afeganistão, Irã, Mauritânia, Nigéria, 
Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, 
Emirados Árabes Unidos e Iêmen.

Bangladesh, Butão, Egito, Guiana, 
Índia, Maldivas, Nepal, Nicarágua, 
Cingapura, Uganda e Zanzibar.
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Fique por dentro da Programação da 

V Conferência Regional da ILGA 
– International, Lesbian and Gay Association

Artigo   |

Pré–conferências fizeram parte da programação da conferência regional para América Latina e 

Caribe que ocorreu em Curitiba de 26 a 30 de janeiro de 2010.

Com o intuito de debater e conhecer melhor as temáticas pertinentes à comunidade LGBT, a 

programação do evento contou com momentos específicos de discussão, foram eles:

 

• I Fórum de Gays, HSH e Trans da América Latina e do Caribe sobre HIV/Aids: *ASICAL

• 1º Encontro sobre Homo-Lesbo-Transfobia na Escola: **GALE

• 1ª Conferência Regional da ***InterPride

• I Seminário Latino Americano e Caribenho de Mulheres Lésbicas e Bissexuais

• Pré-Conferência de Pessoas Trans

• Pré-Conferência de Jovens LGBTI

• Seminário Homo-Lesbo-Transfobia e Racismo

• Pré-Conferência: O Executivo e Políticas Públicas para LGBTI

• Seminário LGBTI e o Legislativo, o Judiciário e o Estado Laico

• Pré-Conferência: Mídia e LGBTI

* ASICAL: Associação para a Saúde Integral e Cidadania na América Latina e Orgulho LGBT no Caribe

** GALE: Global Alliance for LGBT Education 

*** InterPride: Associação Internacional de Organizadores de Eventos do Orgulho LGBT 

Decorridos quase 30 anos desde a identificação do 

que se converteu em uma grande pandemia, a 

ocorrência da infecção pelo HIV, ao logo do seu 

percurso, gerou impacto e mudanças de tal 

magnitude no comportamento humano como 

talvez nenhuma das grandes epidemias no passado 

tenha produzido. Para citarmos apenas às 

epidemias mais conhecidas e documentadas - peste, 

gripe e cólera - vemos que essas trouxeram reflexões 

e mudanças na compreensão de fatores causais 

relacionados à gênese e comportamento de agravos 

à saúde e modificaram comportamentos e práticas 

com vistas à redução de sua propagação. Em que 

pese as perdas infligidas, certamente de magnitude 

bem superior à da epidemia do HIV até o momento, 

nenhuma delas, no entanto, produziu o impacto da 

magnitude da AIDS, que determinou à humanidade 

uma mudança tão radical no seu cotidiano e na 

adoção de novos parâmetros para a redução de 

vulnerabilidades e minimização dos riscos de 

exposição ao agente causal. 

Ao lado do sofrimento e perdas irreparáveis 

infligidas, a epidemia de aids também trouxe 

avanços e possibilitou a implementação de ações e 

novas práticas no campo da saúde pública, as quais 

têm servido como referência na construção de um 

novo modus operandi na abordagem pelo o 

equacionamento de problemas sanitários. Nesse 

cenário, a visão da multidisciplinaridade e da 

intersetorialidade das estratégias de intervenção, 

atenção e cuidados à saúde são emblemáticas; esta 

perspectiva encontra-se sempre inserida no 

contexto de participação e controle social, 

mobilização comunitária e necessidade imperiosa 

da fundamentação científica e formulação de 

políticas baseadas na evidência, onde dogmas e 

manifestações de qualquer caráter que não o 

científico são espúrios e sistematicamente 

rejeitados.

Apesar do mosaico de perfis da epidemia, entre 

regiões, países e num mesmo país,  verifica-se, mais 

recentemente, uma tendência de mudanças 

globalmente detectadas, num caminho e direção 

que cada vez mais se evidencia na incorporação de 

segmentos mais abrangentes da população 

assumindo assim, ao longo do tempo, seu perfil de 

origem. Deve-se registrar que esta perspectiva que 

caracteriza a epidemia na África Subsaariana, esteve 

por quase duas décadas ausente do debate e dos 

meios de comunicação, tendo em vista sua 

caracterização no mundo ocidental como uma 

epidemia restrita a determinados segmentos sociais 

específicos e bem definidos. Esta circunstância teve 

como resultante, uma onda de estigma e 

d i s c r imina çã o ,  i so lame nto ,  r e j e i ção  e  

culpabilização. 

Todavia, também neste cenário, a AIDS possibilitou a 

incorporação ao debate e à arena de mobilização e 

de inclusão social, o reposicionamento da 

perspectiva e compreensão dos direitos humanos, 

da equidade e dos direitos de cidadania. Isto não se 

deu apenas no campo das idéias e do debate 

acadêmico ou no seio da mobilização social que se 

esgotasse em si mesma mas se traduziu em 

mudanças concretas materializadas por projetos no 

âmbito do legislativo e do executivo em diversas 

partes do mundo, promovendo um novo olhar e 

trazendo mudanças no âmbito do Direito, com 

conseqüências práticas com reflexos imediatos em 

âmbitos sociais os mais diversos - escola, ambiente 

de trabalho, ambiente da convivência social, 

ampliando assim os espaços políticos e de 

v i s i b i l i d a d e  d e  s e g m e n t o s  a t e  e n t ã o  

desconsiderados ou marginalizados do debate 

social. A resposta à epidemia de aids possibilitou a 

g r u p o s  e  p o p u l a ç õ e s  h i s t o r i c a m e n t e  

marginalizados como homossexuais, populações 

trans, profissionais do sexo e usuários de drogas, 

mobilizarem em prol de seu reconhecimento como 

sujeitos de direito e parceiros dos poderes públicos 

na implementação de agendas de saúde. Nesse 

processo de construção de novos paradigmas, o 

movimento GLBT organizado teve papel de 

fundamental relevância e em nível mundial e sub-

regional, a ILGA se destaca por sua agenda de 

permanente vigília em relação as violações dos 

direitos, registrado, difundindo e promovendo 

advocacy com vistas ao estabelecimento de 

parâmetros aceitáveis no âmbito dos direitos de 

cidadania. 

A experiência evidenciou, ainda, que temas como 

pobreza e inequidade de gênero e raça são fatores 

essenciais para a vulnerabilidade à infecção pelo 

HIV e que devem integrar qualquer agenda de 

resposta à pandemia.

A permanente tendência de mudança do perfil da 

epidemia, aspecto este que se consolida no ultimo 

relatório global publicado pelo UNAIDS (novembro 

2009), aponta de modo claro para a necessidade de 

se estabelecer uma permanente avaliação das 

estratégias implementadas em âmbito nacional, 

com vistas à análise de sua pertinência e efetividade e 

adoção de medidas com vistas à sua otimização, 

melhoria do custo-benefício e até mesmo completa 

revisão, se necessário. 

A epidemia do HIV, portanto, se por um lado tem 

infligido à humanidade irreparáveis perdas e 

sofrimentos, tem também nesse cenário adverso 

propiciado a busca do aperfeiçoamento de sistemas 

de saúde, contribuído para a incorporação efetiva do 

controle social, estabelecimento de estratégias 

multidisciplinares e inter-setoriais, e posicionado os 

direitos humanos no centro da agenda das políticas 

de saúde e desenvolvimento, aspectos essenciais para 

enfrentamento da maioria dos problemas de saúde 

pública em nossos dias.

A V Conferencia Regional ILGA-LAC representa um 

importante espaço de discussão e debate sobre a 

realidade da população LGBT na America Latina e 

Caribe e desse fórum estratégias serão elaboradas 

com vistas a redução de inequidades e combate ao 

estigma e discriminação contra esse segmento. Isto 

por si só já representa importante contribuição a luta 

contra a epidemia do HIV, tendo em vista que um dos 

maiores pilares de vulnerabilidade e fatores exposição 

ao risco repousa na adversidade vivenciada em 

virtude do estigma e discriminação, manifesta de 

formas diversas e muitas vezes de modo sub-liminar e 

insidioso, perpetuando assim a perspectiva cultural 

adversa e favorável a sua perpetuação. 

O UNAIDS e outras agencias da ONU se orgulham em 

ter construído parcerias para a realização desse 

importante evento e sem duvida alguma, buscara 

apoiar a implementação da agenda política nesse 

encontro estabelecida.

A epidemia do HIV como fator de mudanças
Pedro Chequer*

*Coordenador do UNAIDS no Brasil


