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Na Mídia  

17/05/2022| Migalhas 
 

Fórum de Empresas LGBTI+ divulga manifesto de luta contra LGBTI+fobia 

Documento publicado hoje marca os anos de luta do movimento LGBTI+ para que o mundo da saúde 

e da ciência deixasse de considerar a homossexualidade como doença, o que foi garantido pela OMS 

em 17 de maio de 1990. 

O Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, do qual o Demarest Advogados faz parte desde 2018, divulgou hoje o 

manifesto "Erradicação da LGBTI+fobia", para marcar os anos de luta do movimento LGBTI+ para que o mundo da 

saúde e da ciência deixasse de considerar a homossexualidade como doença, o que foi garantido pela OMS em 17 

de maio de 1990.  

"Falamos em celebrar essa data para homenagear todas as pessoas, LGBTI+ ou não, que conquistaram esse 

importante feito. Ao mesmo tempo, alertamos para os altos índices de violência física e psicológica que, de 

diferentes maneiras, afetam as pessoas LGBTI+ em suas realidades específicas. Podemos e devemos falar em 

erradicação das práticas de discriminação contra pessoas LGBTI+", escreveu Reinaldo Bulgarelli, presidente do 

Fórum, responsável pelo manifesto. 

https://www.migalhas.com.br/quentes/366201/forum-de-empresas-lgbti-divulga-manifesto-de-luta-contra-lgbti-fobia
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"O preconceito a gente não erradica, mas uma organização que diz abertamente e firmemente que quer erradicar a 

LGBTI+fobia contribui para que o comportamento de suas pessoas seja coerente com essa postura institucional", 

completou. 

O manifesto do Comitê de Presidentes do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, divulgado hoje, pode ser lido no 

site do movimento (clique aqui). 

"Apesar de todas as conquistas, a luta contra a discriminação e para construção de um ambiente seguro às pessoas 

LGBTI+ continua. É por isso que no Demarest criamos e fomentamos o nosso grupo de afinidade D Mais e nos 

orgulhamos de fazer parte do Fórum. Em 2022, além de seguir com os projetos iniciados nos anos anteriores, 

buscaremos novas iniciativas e trabalharemos com foco nas pessoas trans e mulheres lésbicas", diz Cesar Rossi 

Machado, sócio da área de Resolução de Disputas do Demarest e sponsor do D Mais, grupo de afinidade voltado 

à população LGBTQIA+ e os aliados, que se somam na busca pela construção de um ambiente que valorize cada 

vez mais a diversidade e possibilite acesso e permanência dessa população ao escritório.  

O grupo atua para dar suporte efetivo às questões LGBTQIA+ e assim tornar o ambiente de trabalho e as relações 

com diferentes públicos mais abertos, acolhedores, respeitosos e seguros para todas as pessoas. 

Entre algumas ações já realizadas pelo escritório estão: adesão e patrocínio ao Fórum de Empresas LGBTI+; 

patrocínio ao lançamento da cartilha "Padrões de Conduta Para Empresas", da campanha ONU Livres & Iguais; 

retificação de nome para pessoas trans em atuação com a Casa Florescer (pro bono); e participação no casamento 

civil de mais de 150 casais. 

Além disso, também atua na revisão de material, processo, programação de sistemas para o uso do nome social nos 

documentos internos para contratação do público transgênero e na divulgação de ações internas referente aos 

benefícios para casais homoafetivos. 
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Para 2022, o grupo D Mais definiu como temas principais de atuação a questão de empregabilidade de pessoas trans 

e ambiente seguro para lésbicas. 

 

 

 
 

 

 

 

 


