Demissão de pessoa com Aids
poderá ser crime, segundo
projeto aprovado pela CCJ
(Agência Senado, 30/04/2014) A discriminação contra portadores do vírus
da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de Aids poderá tornar-se crime,
punível com multa e prisão de um a quatro anos. A proposta (PLS 51/2003)
voltou ao Senado após uma emenda feita pela Câmara dos Deputados e foi
aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) nesta
quarta-feira (30) e segue agora para o Plenário. A emenda da Câmara foi
rejeitada.
A emenda suprimia dispositivo da proposta que definia como crime de
discriminação de pessoas com Aids o fato de exonerar o demitir de seu cargo
ou emprego. O relator da emenda ao projeto, senador Aloysio Nunes (PSDBSP), havia feito, em maio deste ano, um parecer acolhendo essa emenda da
Câmara. Mas, após receber informações da Secretaria de Saúde do estado de
São Paulo, mudou de ideia e rejeitou a emenda.
Segundo Nunes, atualmente, os portadores de HIV têm plenas condições de
trabalhar, em qualquer campo, e viver com responsabilidade social. Ele disse
ter recebido da Secretaria de Saúde de seu estado, recomendação da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) dizendo que não deve haver
discriminação ou estigmatização dos trabalhadores em razão da doença e que
sua demissão deve ser baseada nos mesmos critérios utilizados para todos os
trabalhadores.
– Com esses argumentos, considero que a alteração feita na Câmara dos
Deputados é um retrocesso na forma como a sociedade contemporânea tem
encarado os portadores do HIV/Aids- afirmou o relator.
Rejeitando a emenda, o relator votou pela manutenção da proposta original,
que define os crimes resultantes de discriminação contra os portadores do
vírus HIV. O texto acatado é um substitutivo do ex-senador Arthur Virgílio

Neto a projeto de lei da ex-senadora Seys Slhessarenko.
O objetivo da proposta, segundo a autora, é proporcionar os meios legais
para que sejam combatidos eficazmente “os preconceitos, as discriminações
e as segregações sociais” ao portador do HIV.
O projeto prevê detenção de um a quatro anos e multa para quem recusar,
procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que permaneça
como aluno o portador de HIV em creche ou estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado. Na mesma pena incorre quem
negar emprego ou trabalho, exonerar ou demitir de cargo ou emprego,
segregar no ambiente de trabalho ou escolar, recusar ou retardar
atendimento de saúde e divulgar a condição de portador do HIV ou de doente
de Aids com o intuito de ofender-lhe a dignidade.
A proposta original previa pena de três a cinco anos de reclusão para quem
descumprisse a legislação. Mas Arthur Virgílio considerou esse prazo
“exacerbado”.
Acesse no site de origem: Demissão de pessoa com Aids poderá ser crime,
segundo projeto aprovado pela CCJ (Agência Senado, 30/04/2014)

Egípcias denunciam mais de 250
casos de violência sexual em um
ano
(Exame.com, 16/04/2014) Mais de 250 casos de violência sexual contra
manifestantes egípcias foram registrados no país entre novembro de 2012 e
janeiro de 2014, segundo um relatório divulgado nesta quarta-feira pela
Federação Internacional de Direitos Humanos (FIDH).

A organização denunciou que o assédio sexual é um dos principais obstáculos
para a participação das mulheres na transição política do Egito.
Além disso, considerou que os últimos governos não tomaram as medidas
necessárias para dar fim à violência contra as egípcias, que continua sendo
cometida “impunemente”.
Segundo o presidente da FIDH, Karim Lahidji, nenhum dos autores desses
crimes “foi resolvido pela Justiça”, e o clima de impunidade “contribui para
que se repita e se banalize na sociedade a violência contra mulheres”.
Os ataques às manifestantes representam a forma “mais visível de um
problema sistêmico de longa história”, já que as egípcias sofrem assédios
físico e verbal na rua, nos meios de transporte, nos locais de trabalho e em
outros lugares públicos, apontou a federação.
A organização também criticou que frequentemente se acuse – em todas as
esferas sociais, da família às instituições – as vítimas de ter “causado” os
incidentes.
A vergonha impede a maioria das assediadas a denunciar os crimes e, quando
fazem isso, as autoridades tendem a não acreditar ou minimizar a gravidade
dos ataques, acrescentou.
Nesse sentido, a FIDH destacou que, apesar de que a nova Constituição
proteja as mulheres da violência, “as autoridades ainda têm um longo
caminho a percorrer contra o fenômeno, que tomou proporções de uma
epidemia”.
A ONU pediu em março ao Egito que vele pela segurança de mulheres e
meninas nos espaços públicos, após o caso de uma jovem que foi atacada por
um grande grupo de estudantes homens na Universidade do Cairo.
Segundo uma pesquisa do Conselho Nacional da Mulher no Egito, 51,6% das
mulheres consultadas admitiram ter sido assediadas verbalmente, 32%
disseram ter sido vítimas de atos físicos e, outros 12%, de sequestros e
estupros.

Outros estudos sustentam que 90% das egípcias reconheceram ter sido
assediadas em público.
Com Agência EFE.
Acesse no site de origem: Egípcias denunciam mais de 250 casos de
violência sexual (Exame.com, 16/04/2014)

