
1 de 2

Nº 4 - MAIO 2019

O movimento LGBT no 
Brasil possui uma agenda 
de datas que rememoram 
todos os anos, a luta pela 
diversidade sexual e 
idendade de gênero.

Dia da Visibilidade Dia da Visibilidade 
TRANS: 29 de janeiro
Dia Internacional contra 
a LGBTfobia: 17 de maio 
Dia do Orgulho LGBT: 
28 de Junho
Dia da Visibilidade Dia da Visibilidade 
Lésbica: 29 de Agosto
Dia da Visibilidade 
Bissexual: 23 de 
Setembro
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MAPA DA VIOLÊNCIA LGBT NA PARAÍBA:

A Paraíba, de acordo com dados do GGB, está em 5º lugar 
no ranking nacional da violência LGBTfóbica no Brasil.

  Nos úlmos anos, de acordo com os dados coletados, a violência contra LGBT’s cresceu assustadoramente. Entre 2016 
e 2017 o número de LGBT assassinados(as) foram mais de 100. “Em 2017, batemos um recorde do qual não temos nada 
a nos orgulhar: foram assassinados 435 LGBT no Brasil, a maioria são pessoas trans.” (BRASIL DE FATO, 2018). Cabe 
lembrar que se tratam de números de assassinatos registrados, estando de fora aqueles que nem chegam às estascas.
    A violência LGBTfóbica tem um viés cruel muito forte, desde a humilhação da víma até a destruição de seus corpos 
e cadáveres. Esma-se, por exemplo, que na maioria das mortes das transexuais as caracteríscas de desumanização são 
muito presentes, como de desfiguração de seus corpos. Isto revela uma banalização imensa do ódio e da não aceitação 
dessas pessoas na sociedade.

Na Paraíba, diversas iniciavas de polícas públicas para o segmento LGBT vêm sendo desenvolvidas desde 2011, são 
elas:
   A inauguração do Centro Estadual de Referência dos Direitos de LGBT e Enfrentamento a Homofobia na Paraíba;
   Ambulatório de Travess e Transexuais (TT), especializado naatenção à saúde desta população e modelo para outros 
estados no Brasil;
   Delegacia de Repressão a Crimes Homofóbicos da Capital que direciona suas ações no atendimento à população LGBT 
e é a única capital do país a ter uma delegacia especializada desse po de atendimento;
    A Lei Estadual nº 10.909/2017, obrigando a afixação dos cartazes em estabelecimentos comerciais informando que 
"discriminação por orientação sexual e idendade de gênero é ilegal e acarreta multa".

Muitas polícas LGBT’s vêm sendo desenvolvidas na Paraíba, colocando-a em lugar de destaque no cenário nacional no 
desenvolvimento de ações contra a LGBTfobia, seja no âmbito da educação, assistência social e saúde. Estas iniciavas 
colocam o Estado da Paraíba em lugar diferenciado no país!

Na Paraíba, o Disque 123 e o RMA Estadual contabilizaram os números da violência LGBT no Estado (as que não 
ocasionaram em morte de LGBT’s):

Diretoria do Sistema Único de Assistêncial Social
Gerência Execuva de Proteção Social Básica
Gerência Execuva de Vigilância Socioassistencial

Violação de direito conta LGBT - 2017/2018
Disque 123

Comparavo das violações de direitos 
contra LGBT – 2017/2018

Fonte: RMA Estadual 2018.

Ranking dos municípios que apresentaram 
maior número de violações de direitos 

contra o público LGBT - 2018


