Campanha “Travesti e Respeito: Olhe e veja além do preconceito”

A Secretaria de Estado da Saúde através do Programa Estadual de DST/Aids
elaborou em parceria com a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania por
meio da Coordenação de Políticas para a Diversidade Sexual, a campanha
intitulada “Travesti e Respeito: Olhe e veja além do preconceito”.
A iniciativa é uma ação prevista no Plano de Enfrentamento da Epidemia Entre
Gays,Travestis e outros homens que fazem sexo com homens. É também uma
ação prevista no Plano de Promoção da Cidadania LGBT elaborado pelo
Comitê Intersecretarial de Defesa da Diversidade Sexual para o biênio 2010 e
2011.
Foram elaborados um cartaz (em três versões) e dois folhetos abordando a
importância e o papel dos diferentes atores sociais no que diz respeito à
diversidade sexual em suas diferentes expressões. Um deles é destinado aos
profissionais da saúde e o outro aos demais servidores públicos do Estado de
São Paulo. Ambos enfatizam a importância do acolhimento e atendimento
humanizado como princípio e prática dos profissionais que recebem esta
população.
Também foi elaborado um HOT SITE (página específica da Campanha,
vinculado ao site do CRT-DST/Aids):
http://www3.crt.saude.sp.gov.br/travestirespeito/ onde as peças que compõem
a Campanha podem ser acessadas, é possível fazer download e reproduzi-los
para atender necessidades locais.
Com o objetivo de ampliar a divulgação em páginas na internet (disponível no
Hot Site) foram criados dois modelos de web banner e o desenvolvimento de
atividades nas redes sociais (Facebook e Twitter).
www.facebook.com/crtdstaidssp
www.twitter.com/CRTDSTAidsSP

Peças:
1. CARTAZ: “Olhe e veja além do preconceito”
Apresentação: dois cartazes horizontais (modelos: Kika e Kely) e um na vertical
(modelo: Carol)
Conteúdo: imagem de uma travesti (militante do Estado de São Paulo) tendo
ao fundo vista do Vale do Anhangabaú (centro de São Paulo) e a logomarca da
Campanha.
Material destinado aos serviços públicos em geral, podendo ser afixados em
recepções e murais dos mais variados equipamentos públicos. Exemplos: a).
na Saúde – Hospitais, Centros de Especialidades, UBS, Laboratórios,
Departamentos Administrativos, entre outros.
b). Em equipamentos de outras Secretarias de governo como nas Escolas;
CRAS e CREAS; postos do Poupa Tempo; Delegacias de Polícia; Centros de
Convivência; Defensorias Públicas, Centros Culturais e Esportivos, entre
outros.

c). Em sedes das Organizações Não Governamentais (ONG) parceiras (de
direitos humanos, de defesa da cidadania LGBT, ONG/Aids, entre outras).
OBS: A Secretaria da Saúde será responsável pela distribuição deste material
nos equipamentos da Saúde e a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania
será responsável pela distribuição para as demais Secretarias de governo.
ORIENTAÇÕES DE USO:
Recomendamos que os cartazes sejam afixados em recepções, murais
informativos entre outros locais de visualização e que sejam de grande fluxo da
população usuária dos serviços públicos (Saúde, Educação, Segurança
Pública, Assistência Social, Justiça, etc.) e também pelos funcionários que ali
trabalham.
Entendemos que os cartazes cumprem papel complementar à distribuição do
folder na medida em que amplia a possibilidade de acesso a informação sobre
a campanha, contribuindo assim na divulgação da mensagem de não
preconceito e respeito às diferenças.

2. FOLDER: “Olhe e veja além do preconceito” – Profissional da Saúde
Apresentação: folder vertical com duas dobras (6 faces – 3 internas e 3
externas). Modelo: Brunna
Conteúdo: este material apresenta em linguagem acessível alguns conceitos
importantes para entender quem são e como vivem as travestis (preconceito/
discriminação/ homofobia). Contém informações importantes para o profissional
de saúde quanto ao atendimento a esta população em relação à sua atenção
integral, abordando desde os riscos da utilização do silicone industrial,
passando pela prevenção às DST/AIDS e saúde mental.
Aponta a importância do profissional de saúde acolhê-las enquanto cidadãs de
direito, sem preconceito em relação a sua orientação sexual e identidade de
gênero. Também dá dicas de como qualificar essa atenção, como por exemplo,
com a adoção do nome social nos diferentes momentos do atendimento de
acordo com a Carta de Direitos dos Usuários do SUS e o Decreto Estadual nº
55.888 de 17/03/2010. Há também uma Apresentação do Ambulatório de
Saúde Integral para Travestis e Transexuais que funciona em São Paulo no
mesmo endereço do CRT-DST/Aids.
OBS: A Secretaria da Saúde será a responsável pela distribuição deste folder
para todos os profissionais atuantes nos diversos órgãos e serviços públicos de
saúde do Estado de São Paulo, seja de administração direta ou indireta.
ORIENTAÇÕES DE USO:
Recomendamos que este material seja distribuído p/ todos os profissionais da
saúde nas diferentes regionais do Estado.
Entendemos que a leitura cuidadosa deste material possa contribuir para
diminuir o preconceito e a discriminação em relação às travestis na medida em
que apresenta conceitos fundamentais para a desconstrução dos pré-conceitos

existentes em nossa sociedade e elementos para a construção de uma imagem
positiva das travestis calcada nos direitos humanos e no respeito às diferenças.
Recomendamos que nos diferentes equipamentos da Saúde a utilização do
material possa acontecer através da realização de rodas de conversa, debates
e outras iniciativas que possam ser realizadas pela própria equipe ou em
parceria com Organizações da Sociedade Civil (ONG) em prol dos direitos
humanos dos LGBT ou quaisquer outras instituições (governamentais ou não
governamentais) que atuem no âmbito dos direitos humanos e de cidadania.
Recomendamos a reprodução e/ou criação de materiais complementares
quando houver interesse e necessidade de maior quantidade para atender
demandas municipais (arte disponível para reprodução).

3. FOLDER: “Olhe e veja além do preconceito” – Funcionários Públicos
(geral)
Apresentação: folder vertical com duas dobras (6 faces – 3 internas e 3
externas). Modelo: Mirian
Conteúdo: este material apresenta em linguagem acessível alguns conceitos
importantes para entender quem são e como vivem as travestis (preconceito/
discriminação/ homofobia). Contém informações importantes para o servidor
público das mais diversas instituições (Educação, Segurança Pública, Justiça,
Assistência Social, Trabalho, Cultura, entre outras) quanto ao atendimento a
esta população, orientando sobre a importância de atendê-las com respeito.
Também dá dicas de como qualificar essa atenção, como por exemplo, com a
adoção do nome social nos diferentes momentos do atendimento de acordo
com o Decreto Estadual nº 55.888 de 17/03/2010. Informa sobre a Lei Estadual
nº 10.948 de 05/11/2001 que proíbe e pune qualquer manifestação de
discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero. Informa
como e para quem denunciar ações de violações de direitos e práticas
discriminatórias em relação às travestis.
OBS: A Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania - SJDC será a
responsável pela distribuição deste folder para os profissionais atuantes nos
diversos órgãos e serviços públicos do Estado de São Paulo e Secretarias
Estaduais de governo com exceção da Secretaria da Saúde.
ORIENTAÇÕES DE USO:
Recomendamos que este material seja distribuído p/ todos os profissionais das
diversas Secretarias Estaduais do governo de São Paulo (com exceção dos
profissionais da SES que receberão material específico).
Entendemos que a leitura cuidadosa deste material possa contribuir para
diminuir o preconceito e a discriminação em relação às travestis na medida em
que apresenta conceitos fundamentais para a desconstrução dos pré-conceitos
existentes em nossa sociedade. Apresenta elementos para a construção de
uma imagem positiva das travestis calcada nos direitos humanos e no respeito
às diferenças.
Recomendamos que nas diversas instituições governamentais a otimização da
utilização do material possa acontecer através da realização de rodas de

conversa, debates e outras iniciativas que podem ser realizadas pela própria
equipe ou em parceria com Organizações da Sociedade Civil (ONG) em prol
dos direitos humanos dos LGBT ou qualquer outras instituições
(governamentais ou não governamentais) que atuem no âmbito dos direitos
humanos e de cidadania.
Recomendamos a reprodução e/ou criação de materiais complementares
quando houver interesse e necessidade de maior quantidade para atender
demandas municipais (arte disponível para reprodução).

