AVISO DE PAUTA

Dia da Visibilidade Trans é comemorado com teatro,
filmes, palestras e pocket-shows em Salvador
Da Alegria, do Mar e de Outras Consciências - Ano II levou atividades
gratuitas para o cine-teatro Solar Boa Vista
Salvador, 29 de janeiro de 2015 - Dois dias dedicados ao universo trans, suas
nuances e peculiaridades. Com esta proposta aconteceu em Salvador, nos dias 29 e
30 de janeiro, a segunda edição do evento Da Alegria, do Mar e de Outras
Consciências, para celebrar o Dia Nacional da Visibilidade Travesti e Trans,
comemorado em 29 de janeiro. Realizado pela Obá Cacauê Produções, através do
edital Arte Todo Dia, da Fundação Gregório de Matos – Prefeitura Municipal de
Salvador –, o evento trouxe debates, pocket-shows, performances, mostra de filmes,
videoclipes e teatro com o objetivo de abordar, por meio da arte, o tema Visibilidade
contra a Discriminação.
Uma mesa de debates marcou a abertura do evento no dia 29. O tema principal foi a
Visibilidade Trans e a Zero Discriminação. O painel contou com participação do
consultor do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (Unaids),
Javier Angonoa, que falou sobre a importância da iniciativa Zero Discriminação do
UNAIDS no contexto da promoção da visibilidade e da redução das vulnerabilidades
das pessoas trans, em especial no contexto de exposição ao HIV. O debate contou
também com a participação da educadora social da Instituição Beneficente
Conceição Macedo (IBCM), Ariane Senna, do ator e codiretor do espetáculo Dama
da Noite (SP), Luiz Fernando Almeida.
No dia 30, o debate Ações visíveis para o público Trans contou com a participação
de Paulette Furacão, coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da População
LGBT da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da
Bahia; Marcelo Cerqueira, presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB); e João Figuer,
ator e diretor teatral.
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Histórico
O Dia da Visibilidade Trans surgiu em 29 de janeiro de 2004, durante o lançamento
da Campanha Nacional Travesti e Respeito, do Ministério da Saúde. Nesse dia,
representantes da Articulação Nacional das Travestis, Trasexuais e Transgêneros
do Brasil (Antra) entraram no Congresso Nacional, em Brasília, para tornar a
campanha conhecida nacionalmente. Naquele momento, as 52 organizações
afiliadas à Antra, em todo o país, foram convidadas a sair às ruas para comemorar a
data e reivindicar seus direitos.
Veja aqui a programação completa.
UNAIDS
O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) mobiliza e
inspira o mundo para alcançar sua visão compartilhada de zero nova infecção por
HIV, zero discriminação e zero morte relacionada à AIDS. O UNAIDS une os
esforços de 11 organizações da ONU – ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA,
UNODC, ONU Mulheres, OIT, UNESCO, OMS e Banco Mundial – e trabalha em
colaboração com parceiros nacionais e internacionais para maximizar resultados da
resposta à AIDS. Saiba mais em unaids.org.br e pelos nossos canais no Facebook e
no Twitter.

