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Cartilha combate discriminação
contra pessoas com HIV/Aids
Publicação foi lançada pela Defensoria Pública de São Paulo e cita a lei federal 12.984, que criminaliza a prática
Elaine Patricia Cruz
Da Agência Brasil

A Defensoria Pública de
São Paulo lançou na última
terça-feira, no Museu da Diversidade, na Estação República do metrô, uma cartilha
para combater a discriminação contra pessoas que vivem com HIV/Aids.
A publicação Pelo Fim
da Discriminação das Pessoas que Vivem com HIV/
Aids apresenta a lei federal
12.984, de 2014, que criminaliza esse tipo de prática e
prevê pena de prisão de um
a quatro anos e multa, e a
lei estadual paulista 11.199,
de 2002, que veda qualquer
atitude discriminatória aos
portadores do vírus HIV ou
às pessoas com Aids, sob
risco de multa para empresas ou entidades e punições
administrativas a servidores
públicos que infringirem a
norma legal.
“A cartilha traz exemplos de situações de discriminação, de como a discriminação ocorre e mostra como
a pessoa pode reagir a essa
situação, buscando a Defen-

soria Pública ou Delegacias
de Polícia”, explicou o coordenador auxiliar do Núcleo
de Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria, Rodrigo Leal da Silva.
Entre os exemplos de
discriminação citados na
cartilha estão a exigência de
testagem de HIV para ingresso em algum emprego ou
quando a pessoa é pressionada a revelar sua condição
sorológica a terceiros ou tem
essa condição revelada sem
seu consentimento.
“As duas legislações tratam tanto de condutas discriminatórias, como negar o
acesso ou se recusar a atender uma pessoa por conta
de sua condição sorológica,
quanto de situações de ofensa, quando a pessoa é tratada
de forma jocosa ou vexatória
ou de forma que fira sua moral”, disse o defensor público.
“Essas pessoas têm direito
de ser respeitadas e reconhecidas como cidadãs e o direito ao sigilo. Ninguém é obrigado a revelar sua condição
sorológica.” Para o presidente do Fórum de ONG/Aids de
São Paulo, Rodrigo Pinheiro,

Atrações do Litoral Sul

a cartilha ajudará a tornar as
leis mais conhecidas. “Ainda
existe muita discriminação
com as pessoas vivendo com
HIV, mas estamos hoje em
outro processo. A lei existe,
mas precisamos fazer com
que ela pegue, seja efetivada.
Então, isso [a cartilha] é um
processo importante, para
aumentarmos a divulgação
e para que as pessoas que
sofreram discriminação possam fazer a denúncia.”
Pinheiro disse que as
principais denúncias de discriminação que chegam a
organizações que trabalham
com a questão são relativas
ao mercado de trabalho. Ele
recomendou às pessoas que
sofrem discriminação a usar
a lei para combater esse tipo
de prática e lembrou que,
quanto menos discriminação
houver, mais se poderá fortalecer o combate à epidemia
de Aids no Brasil.
O ator, produtor e escritor Rafael Bolacha, autor do
livro Uma Vida Positiva, que
vive com HIV desde 2009,
contou que, como revelou à
família e a amigos que era soropositivo, a discriminação

que sofreu foi menos sentida. “Porém, um dos primeiros lugares onde senti algum
tipo de discriminação e de
falta de preparo foi na área
de saúde, principalmente
na área privada. Despreparo
completo, não tinham informação, nem tato para lidar
com o contexto. Foi ali que
tive o primeiro impacto.”
Bolacha disse que é
importante divulgar a cartilha para que mais pessoas
possam conhecer seus direitos. “A gente, ainda hoje,
tem histórias absurdas de
discriminação, no trabalho,
principalmente. É importante conseguir levar mais
esse tipo de informação, de
forma mais didática, para
que as pessoas compreendam e consigam se encher
de coragem para lutar por
seus direitos.”
A cartilha, feita em parceria com o Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV/
Aids (Unaids) e pelo Grupo de
Incentivo à Vida (GIV), tem
distribuição gratuita e também poderá ser consultada
em breve no site da Defensoria Pública de São Paulo.
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Importações crescem
As vendas de carros importados apresentaram balanço
positivo, com volume de 2.821 unidades negociadas em
agosto. Trata-se de um aumento de 3,9% sobre o resultado de
julho, quando foram emplacados 2.712 veículos. Os números
são da Abeifa, associação que reúne marcas importadoras e
fabricantes de veículos.
Promoção I
A HarleyDavidson do Brasil
está com uma
promoção para o
mês de setembro.
A motocicleta de
entrada da marca,
a Iron 883, sai
de R$ 40.500 por R$ 37.500 com taxa mensal de 0,99% e
pode ser adquirida com 30% de entrada e saldo em até 48
vezes. A Fat Boy, um dos mais emblemáticos modelos da
marca, tem seu preço especial de R$ 64.400 por R$ 59.900,
sendo a taxa mensal de 0,99%, entrada de 40% do valor da
motocicleta e saldo liquidado em até 36 vezes.

Promoção II
Até o final deste mês, a Ford Caoa realiza a 3ª edição
da ação promocional Outlet Caoa. Durante a promoção, as
concessionárias oferecem descontos de até R$ 29 mil sobre
o preço sugerido de tabela. Outra vantagem para os clientes
são as condições especiais de financiamento, com destaque
para os planos com taxa zero de juros e saldo em 36 parcelas
mensais. Condição bastante atrativa, por exemplo, é a do
modelo Ford KA SE 1.5 litro, 2017/2018, por R$ 44.990,00,
ou seja, desconto de R$ 3.600,00 sobre o preço de tabela
(R$ 48.590,00), além da opção de financiamento com taxa
zero, entrada de 60% e saldo em 24 meses.

Conde oferece esporte, aventura
e lazer no 2o Circuito de Ecoturismo

Sprinter
Ao mesmo
tempo em que
completa 20 anos
de sucesso de sua
Linha Sprinter
no mercado
brasileiro, com
mais de 127
mil unidades
vendidas no País,
a Mercedes-Benz cresceu 13% no volume de vendas na
categoria de “Large Vans” (3,5 a 5 toneladas de PBT),
com 3.743 unidades emplacadas de janeiro a agosto
de 2017, ante 3.299 em 2016 no mesmo período. Com
isso, a empresa atingiu mais de 33% de participação no
segmento. As principais aplicações que estão puxando
as vendas da Sprinter hoje no Brasil são: ambulância,
e-commerce, transporte executivo, turismo e distribuição
geral de produtos nos grandes centros urbanos. O
crescimento de vendas da Sprinter é especialmente
significativo no segmento de vans de passageiros. A
Empresa saltou de 32% de participação no acumulado de
janeiro a agosto de 2016 para 51% este ano, com 1.815
unidades emplacadas.

A Costa do município
de Conde, no Litoral Sul da
Paraíba, é conhecida pelas
praias paradisíacas, pelo
rico acervo cultural das
comunidades agrícolas e
quilombolas e pela Área de
Preservação Ambiental de
Tambaba, onde fica localizada a Praia de Tambaba,
primeira praia oficializada
para a prática do naturismo no Nordeste.
Para agregar mais valor a todas essas atrações

Apoio
Assim sob os impactos do incêndio que atingiu as
instalações de componentes plásticos da Marcopolo, em
Ana Rech, Caxias do Sul, no último dia 3 de setembro,
o diretor-geral da Marcopolo, Francisco Gomes Neto,
publicou vídeo no Youtube agradecendo o apoio e a
solidariedade da comunidade.

Trilha off Road 4x4 terá sua programação iniciada no Circuito Internacional Paladino e contará com competidores de diversos estados

turísticas, a Prefeitura Municipal realiza o 2º Circuito de Ecoturismo da Costa de Conde, que agrega
esporte, lazer e aventura,
valorizando o patrimônio natural que estejam
em conformidade com as
riquezas naturais e a preservação ambiental. E, ao
mesmo tempo, fomentando a economia da região e
valorizando os atores das
comunidades tradicionais
locais. Contando com o

apoio do Sebrae Sul e da
PBTur, o evento terá cinco
fins de semana de atividade de ecoturismo, abrindo
com a Trilha off Road 4x4,
que nesse ano, repetindo
o sucesso do ano passado, além de participantes
paraibanos, já tem em sua
lista de inscritos carros dos
estados de Maceió e Pernambuco.
A Trilha off Road terá
sua programação iniciada
no Circuito Internacional

Paladino, que é o único kartódromo da América Latina
com pista homologada pela
Federação Internacional
de Automobilismo (FIA),
capaz de receber competições nacionais e internacionais.
São 1.298 metros de
pista para qualquer piloto
alcançar altas velocidades,
em completa segurança. O
circuito ainda conta com
arquibancadas, boxes, vestiários e até restaurante.

Pneu
Em sua primeira participação na Autonor, principal
feira de tecnologia automotiva do Norte e Nordeste, a
Continental vai apresentar aos mais de 40 mil visitantes
esperados alguns dos principais modelos de seu portfólio
de pneus de passeio. Entre os destaques está o esportivo
para veículos premium ContiSportContact 5, que entrega
elevado desempenho e dirigibilidade tanto em piso seco
como molhado. O pneu recebeu classificação A em aderência
em piso molhado na avaliação do Inmetro e oferece uma
direção precisa e máxima estabilidade em curvas.

