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Nota pelas postagens de ameaças contra as pessoas LGBT de Florianópolis/SC 

nas redes sociais. 

 

Fpolis, 24 de maio de 2017. 

 

Nota do Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,          

Travestis e pessoas Transexuais – CMDLGBT sobre as postagens de ameaças           

contra as pessoas LGBT que frequentam as casa noturnas de Fpolis/SC           

compartilhadas nas redes sociais entre ontem e hoje. 

As postagens de ameaças foram analisadas pelas conselheiras e conselheiros          

do Conselho Municipal de direitos de LGBT de Fpolis/SC. Seguindo          

aconselhamentos de nossas conselheiras da OAB, fizemos um Boletim de          

Ocorrência, o que sugerimos que todas as pessoas que se sentirem           

ameaçadas pelas postagens também façam B.O.  

Nossa concelheira representante da Segurança Pública do Município de         

Fpolis/SC já providenciou ampliação das rondas da Guarda Municipal para          

proteção de LGBT que estejam nas casas citadas ou nas casas que nos             

acolhem o que deveriam fazer todas as casas de Fpolis, já que esta é uma               

capital "gay friendly". 

Nossa Conselheira da Policia Civil do Estado de SC, já entrou em contato com              

o Delegado responsável o qual já solicitou as delegacias da capital que            

agilizem os B.O. advindas da postagem já citada. 

Informamos que nossos companheiros representantes no Conselho estadual        
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de Direitos Humanos e Conselho municipal de politicas para Mulheres sambem           

estão fazendo B.O. 

Por fim é importante colocar que sabemos que isto é apenas uma das faíscas              

produzidas pelas falácias do fundamentalismo e fascismo que acabou de          

passar por aqui e, justamente, por conta disto pedimos a união não só da              

comunidade LGBT mas de todas as minorias residentes onde esse          

fascismo-fundamentalista passa, pois esse que branda ofensas e nos fere por           

orientação sexual e identidade de gênero é o mesmo que nos fere pela nossa              

raça, crença, idade, gênero, etnia, região, religião, classe, enfim nos fere por            

sermos minorias, mas se juntarmos nossas "minorias"...... 

Sendo assim pedimos a todos e todas que não se calem e que denunciem:              

DISQUE 100 e DISQUE 180 e também faça boletim de ocorrência na delegacia             

mais próxima ou na delegacia eletrônica. 

Guilhermina Cunha Ayres. 

Presidenta 

 

 Florianópolis, 24 de maio de 2017. 

  

 

Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais – CMDLGBT/Florianópolis/SC. 
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