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A contabilidade no mês da diversidade



Apresentação do Webinar
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Eduardo Fank Saldanha

Moderação:
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Apresentação da Comissão

Integrantes da Comissão:

Cristiane Souza – Coordenadora
Alexssander Silva
Eduardo Saldanha
Eliane Soares
Fernando Sant’Anna
Norma Lemos

A Comissão CRCRS Plural & Inclusivo, tem como caracte-
rística estimular a discussão e o debate sobre as questões
da diversidade, a fim de contribuir para a formação de lide-
ranças com perfis diversificados.

Objetivo Geral: Promover a inclusão da diversidade nos espaços de poder e 
tomada de decisões.



DIVERSIDADE

Vamos falar sobre diversidade?



  Diversidade  

Nós vivemos numa sociedade altamente diversificada:

•  São várias etnias;
•  Pessoas com deficiência;
•  Grupos LGBTQIA+;
•  Homens;
•  Mulheres.



  
Porque o mês de junho é considerado o mês da 

diversidade?

A revolta de Stonewall foi um movimento de pessoas 

LGBTQIA+ contra a violência policial no dia 28 de junho de 

1969, em Nova York, tornando-se um marco na luta contra a 

LGBTfobia. 

Desde então, nessa data é celebrado o Dia 

Internacional do Orgulho LGBTQIA+.



  
Datas Afirmativas

• 29 de janeiro - Dia Nacional da Visibilidade Trans

• 31 de março - Dia Internacional da Visibilidade Trans

• 17 de maio - Dia Internacional de Combate à Homofobia

• 25 de março – Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+

• 29 de agosto - Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

• 23 de setembro - Dia da Visibilidade Bissexual

• 26 de outubro - Dia da Visibilidade Intersexual



  
• 8 de novembro - Dia da Solidariedade Intersexual

• 8 de dezembro - Dia da Pansexualidade



  Significado da sigla LGBTQIA+

L – Lésbicas

G – Gays

B – Bissexuais

T – Transgêneros e Transexuais

Q – Queer

I – Intersexuais

A – Assexuados

+ - Todas a inúmeras possibilidades de orientação sexual e identidade 
de gênero 



  Orientação Sexual x Identidade de Gênero

Orientação Sexual - Quando nos referimos à Orientação Sexual de uma 
pessoa, é um equívoco dizer “opção sexual”, pois não se trata de uma 
“escolha”, mas sim de uma direção para a qual aponta o desejo sexual ou a 
ausência deste.

Identidade de Gênero - É a percepção íntima que uma pessoa tem de si 
como sendo do gênero masculino, feminino ou de alguma combinação dos 
dois, independente do sexo biológico. A identidade traduz o entendimento que a 
pessoa tem sobre ela mesma, como ela se descreve e deseja ser reconhecida. 
Travestis, Transexuais, Mulher Trans, Homem Trans.



Alguns Dados Alarmantes

• A cada 26 horas uma pessoa LGBT é assassinada ou 
se suicida no Brasil

• Mais da metade dos assassinatos de pessoas LGBT 
no mundo ocorrem no Brasil

• 67% dos assassinatos são direcionados contra 
travestis e mulheres transexuais

• 118 mortes por ano é a média brasileira de 
assassinatos de pessoas trans entre 2008 e 20019

Fonte: Dossiê Antra – 2019; Relatório Grupo Gay da Bahia

 



Conquistas Importantes

• Reconhecimento da união estável entre pessoas do    
  mesmo sexo pelo STF em 05/03/2011.  

• Resolução do CNJ normatizou o casamento civil 
igualitário em 14/03/2013.

• STF derrubou a restrição de doação de sangue por 
LGBTQIA+ em 08/05/2020.



 

• Decreto 8.727/2016 que dispõe sobre o uso do nome 
social e o reconhecimento da identidade de gênero de 
pessoas travestis e transexuais no âmbito da 
administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional. 

• Aprovação de reserva de vagas para travestis e 
transexuais em todos os cursos de pós-graduação na 
UFPEL em maio/2021. Aos menos 12 universidades 
federais têm cotas para alunos trans.

• Apresentação do concurso Miss Universo pela drag 
queen Ícaro Kadosh em 16/05/2021.



Organizações, Grupos e Coletivos

G8 Generalizando - SAJU/UFRGS
Serviço de Assessoria Jurídica Universitária - SAJU Faculdade de Direito da 
UFRGS
Site/blog: www.g8generalizando.blogspot.com.br
Facebook:@G8Generalizando
Instagram: @g8generalizando

Coletivo Amora – Grupo de pessoas bissexuais de Porto Alegre
Facebook: @coletivoamorars
Instagram: @amoracoletivo

ONG Igualdade - Associação de Travestis e Transexuais do RS
Facebook: @AIgualdade
Instagram: @igualdaders.oficial

 



ONG Outra Visão LGBT
Facebook: @ongoutravisao
Instagram: @ong_outra_visão_lgbt

SOMOS - Comunicação, Saúde e Sexualidade
Instagram: @ongsomos

NUANCES – Grupo pela livre expressão sexual
Facebook: @nuanceslgbt
Instagram: @nuanceslgbt

 



• Guardei no Armário – Samuel Gomes

     O relato de como um jovem nascido na periferia de São Paulo superou o 
racismo e a homofobia para lutar pelos próprios direitos – e de muitos como 
ele –, acompanhado de diversas entrevistas com personalidades LGBTQIA+

• Direito da antidiscriminação: discriminação direta, indireta e ação 
afirmativa – Roger Raupp Rios

    O autor busca a construção de uma dogmática jurídica voltada ao 
reconhecimento e à superação das desigualdades e desvantagens reais 
sofridas por parcelas da população que pertencem a grupos estigmatizados 
ou subordinados a grupos dominantes sociais e culturais, como é o caso das 
mulheres, negros e homossexuais.

Sugestão de Leituras



• Cura Gay – Jean Ícaro 

     Não há cura para o que não é doença. Através de dados informativos, a 
obra expõe a dura realidade das terapias, métodos e visões daqueles(as) 
que ainda pretendem converter pessoas lésbicas, gays e bissexuais. O livro 
traz à tona uma realidade ignorada, oferecendo discussões teóricas com 
informações atualizadas e baseadas em evidências.

Sugestão de Leituras



DIVERSIDADE

A sociedade é quem está 
perdendo ao não contratar 
pessoas diversas, ao não 
contratar negros, mulheres, 
LGBTs, PCDs – e não eles. A 
cura do câncer, a solução para 
a sua empresa voltar a crescer, 
a renovação que você  espera 
para sua carreira, pode estar na 
cabeça de uma dessas 
pessoas.

Barack Obama.



Obrigado!!
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