MANIFESTO CONTRA A HOMOFOBIA/
SOLIDARIEDADE AO DEFENSOR PÚBLICO VINICIUS FERRARIN
As entidades, subscritas neste documento, manifestam repúdio quanto às atitudes homofóbicas
promovidas pelo apresentador Welerson de Oliveira Dias, que imitou de maneira jocosa o
defensor público Vinicius Ferrarin Hernandes, na edição do dia 17 de junho de 2020 do
programa Olho Vivo/TV Nativa, em Alta Floresta (MT).
Também prestamos solidariedade a Vinicius Ferrarin, enquanto cidadão e funcionário público, e
reforçamos o pedido de providências por parte das autoridades competentes, juntando-se às
inúmeras entidades da sociedade civil organizada em nível local e nacional que tomaram
conhecimento deste caso. Vinicius, sinta-se acolhido pelo nosso afeto e pela nossa
solidariedade. Estamos com você!
Esta manifestação pública se estende, ainda, ao Sistema MBS de Comunicação LTDA,
responsável pela TV Nativa/Record Alta Floresta, para que tome providências no sentido de
garantir a devida reparação pública diante seus telespectadores e da sociedade em geral, tendo
em vista que a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero constitui-se crime de
LGBTfobia desde 2019.
Além do mais, uma emissora de televisão, que corresponde a uma concessão pública e, por isto,
deve cumprir os dispositivos legais que, entre outros, se referem à defesa dos direitos humanos e
ao combate a todo tipo de preconceito, sob pena de punição jurídica e até perda de outorga.
Ressaltamos ainda, que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão não podem suplantar
e, muito menos, ir contra os princípios éticos que orientam o exercício fundamental da produção
e do acesso à informação. Isso inclui zelar pela informação de qualidade e combater o
sensacionalismo midiático. Afinal, democracia combina com diversidade, respeito, diálogo,
afeto e com a mais plural abertura ao debate.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2020.
Assinam este manifesto:
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Aliança Nacional LGBTI+
ATIGAY – Articulação Brasileira de Gays
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Grosso
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Secretaria LGBT do Partido dos
Trabalhadores /MT
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Diversidade Sexual de Cuiabá/CMADS
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PDT Diversidade
Associação + Liberdade
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Uniao da Juventude Socialista – UJS
ARTJOVEM LGBT
ANTRA- Associação Nacional de Travestis
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