Amar sem temer!

#
OCUPE
A
DEMOCRACIA

Sem democracia, não há direitos sexuais!

o

golpe dado à democracia brasileira é mui- travestis e transexuais na administração púto maior que o desrespeito aos mais de 54 blica federal. O governo golpista de Michel
milhões de votos dados a Dilma na últi- Temer tem como meta uma enorme lista de
ma eleição. O total desprezo às instituições e medidas neoliberais que visam à diminuição
procedimentos democráticos também coloca de programas sociais com o pretexto de diem risco diversos mecanismos de participa- minuição dos gastos públicos e garantia de
ção social no Estado, garantidos na Constitui- vantagens para as grandes empresas. O uso
ção de 1988. Os poucos e limitados direitos do nome social por travestis e transexuais não
e políticas públicas direcionadas à população onera em nada o Estado, é pura transfobia!
LGBT foram conquistas de
anos de luta e de diálogo entre Foram mais de 300
O fascismo e o fundaa sociedade civil e o poder púmentalismo religioso no
blico. O ataque à democracia votos contra a
é também um ataque a estes nossa existência,
pano de fundo do golpe
mecanismos de diálogo. Assim, as conquistas e deman- contra nossos
Quem assistiu a votação do
das expressas em programas amores, nossos
impeachment na Câmara dos
históricos como o “Brasil Sem
Deputados percebeu o tenesexos,
nossos
corpos
Homofobia” e as três Conbroso cenário político em que
ferências Nacionais de Polí- e nossas famílias
vivemos. Foram votos pela faticas Públicas de LGBT que
mília, pelas igrejas, pelo bem
aconteceram nos últimos 13 anos perdem privado de cada parlamentar. Foram mais de
seu sentido real sem o respeito à democracia. 300 votos contra a nossa existência, contra
nossos amores, nossos sexos, nossos corpos e
nossas famílias! O golpe vem junto com uma
Esse golpe é transfóbico!
forte onda conservadora calcada em figuras de
Nome Social é Direito!
um fascismo sem máscara e em mercadores
da fé que não perdem uma oportunidade de
A Parada do Orgulho LGBT de São Paulo nos jogarem na sarjeta da política e da vida em
deste ano tem como tema: “LEI DE IDEN- sociedade. Vamos à luta! Vamos como nossos
TIDADE DE GÊNERO JÁ! – Todas as pes- corpos, com nossos desejos! Temer Jamais!
soas juntas contra a transfobia”, e, por ironia
do golpismo, uma das primeiras perdas de
direitos é a suspensão do decreto presidencial que autorizava o uso do nome social de
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