
 

 

ONU lança campanha contra estigma e 
preconceito no país 
 
Agência Brasil  
Publicação: 16/11/2009 08:42  

A Organização das Nações Unidas (ONU) lança nesta segunda-feira (16/11), no Rio, a campanha Igual a 
Você  para combater o estigma e o preconceito no país. A ideia é conscientizar a sociedade para a 
igualdade de direitos e as discriminações que homens, mulheres e crianças vivem diariamente no Brasil. O 
lançamento será às 10h no Palácio Itamaraty, no Rio. 
 
Durante a cerimônia, as agências da ONU apresentarão um panorama da realidade de cada população – 
estudantes, gays, lésbicas, pessoas vivendo com HIV, população negra, profissionais do sexo, refugiados, 
transexuais e travestis e usuários de drogas -, e apresentarão os dez filmes de 30 segundos que integram a 
campanha. Os filmes estarão disponíveis para veiculação em emissoras de televisão de todo o país. Além 
disso, os vídeos receberam versões legendadas em inglês e espanhol, para possibilitar a disseminação 
internacional. 
 
O lançamento será seguido de entrevista coletiva. Participam, entre outros, o representante do Escritório 
das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (Unodc), Bo Mathiasen, o coordenador do Programa das Nações 
Unidas para HIV e Aids (Unaids), Pedro Chequer, e a vice-diretora do Fundo de Desenvolvimento das Nações 
Unidas para a Mulher (Unifem). 

Envie sua história efaça parte da rede de conteúdo do grupo Diários Associados. 
Clique aqui e envie seu vídeo, foto, podcast ou crie seu blog. Manifeste seu mundo.  
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14:56 - Em nota, ministério afirma que curto-
circuito provocou blecaute 

14:10 - Lula diz que cumprirá decisão do STF 
sobre Battisti se ela for determinativa 

14:08 - Rio de Janeiro antecipa comemorações do 
Dia da Consciência Negra 

13:33 - Mulher sobrevive a deslizamento de terra 
na Rio-Teresópolis 

13:12 - ANTT pode estender prazo para 
recadastramento de caminhoneiros 

10:46 - Chuva causa estragos em oito cidades no 
Paraná 

09:50 - Três pessoas morrem soterradas durante 
temporal na Rio-Teresópolis 

09:35 - Órgãos públicos devem entregar 
documentos sobre blecaute até terça 
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