ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, GAYS,
BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E
INTERSEXOS

Presidência
Ofício 02/2020
Salvador, 01 de Julho de 2020

A/C Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha
cC/C Ilustríssimo Senhor Diretor-Presidente da RTV (TVE e Rádio ES), Igor Pontini
Assunto: Saudar a iniciativa de transmissão de Festival Resisto pela TV Educativa ( TVE)
Prezado(a),
A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) é uma
organização brasileira fundada em 31 de janeiro de 1995 com o objetivo e a missão de "promover
ações que garantam a cidadania e os direitos humanos de LGBTs, contribuindo para a construção de
uma sociedade democrática, na qual nenhuma pessoa seja submetida a quaisquer formas de
discriminação, coerção e violência, em razão de suas orientações sexuais e identidades de gênero."
A ABGLT foi criada por 31 grupos fundadores e é uma rede nacional mais de 300
organizações afiliadas, sendo a maior organização do gênero na América Latina e Caribe. Em 27 de
julho de 2009, a ABGLT recebeu o status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações
Unidas. Com tal reconhecimento, a entidade atua na consultoria a governos, bem como perita
técnica perante a ONU, colaborando com seus programas e objetivos.
Em 13 de Junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a violência contra lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais como crime, ao passo que deverá ser aplicada a Lei
Antirracismo (Lei 7716/89), sem prejuízo da aplicação do Código Penal, até que haja promulgação
superveniente de legislação específica.
Em que pese a importante conquista para a cidadania desta população, temos observado que
as leis e politicas publicas servem para nos proteger e são importantes ferramentas em nossa luta
cotidiana , mas o preconceito só será vencido com educação e informação, pois estes são elementos
de transformação de uma sociedade. Nesse sentido foi com grande felicidade que observamos a
inciiativa do último domingo, 28 de junho, quando a TV educativa do Espírito Santo exibiu o FESTIVAL
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RESISTO deixando não só a data registrada de forma oficial pelo Governo Estadual sinalizando que o
Estado não deve tolerar as violêcnias perpetradas a nós, assim como contribuindo com instituições
que são basilares para a existência da Luta LGBTQI+ como a GOLD, afiliada da ABGLT. A visibilidade
das nossas existências contribui sobremaneira no diálogo e disputa da nossa Humanidade.
A ABGLT saúda e Parabeniza esta iniciativa e espera que outras como esta sejam realizadas,
não só no Espírito Santo como seja emanada por todo território brasileiro.
Atenciosamente,

Symmy Larrat Brito de Carvalho
Presidenta
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