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Itaberly Lozano era alegre,
vaidoso e amava a família. Mas
ele foi morto a facadas pelas
mãos da própria mãe. Edivaldo Silva de Oliveira, o Nino, e
Jeovan Bandeira eram amigos
e queridos pela população da
cidade de Santa Luz, no interior da Bahia. Mas foram mortos e tiveram os corpos carbonizados por assaltantes. A travesti Sheila Santos, adorava
sambar e era a felicidade na
Gamboa, em Salvador. Mas foi
assassinada com um tiro na
cabeça no meio da rua. Itaberly, Nino, Jeovan e Sheila compõem uma triste estatística
que mancha de sangue as cores do arco-íris que são símbolo da população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).
Dados divulgados ontem
pelo Grupo Gay da Bahia
(GGB) mostram que o ano de
2016 foi o mais violento desde
1970 contra pessoas LGBTs.
Foram registradas 343 mortes,
entre janeiro e dezembro do
ano passado. Ou seja, a cada 25
horas um LGBT foi assassinado, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. A Bahia ocupa a segunda posição
dentre os estados com 34 mortes ficando atrás apenas de São
Paulo (49 casos).
Segundo o antropólogo Luiz
Mott, responsável pelo site

O Centro de Referência LGBT de Salvador está localizado no
bairro do Rio Vermelho e funciona de 8h às 17h, de segunda a
sexta-feira. O ambiente dispõe de recepção, refeitório e
auditório, além das salas de atendimento, divididos entre
térreo e primeiro andar. Mais informações pelo telefone: (71)
3202-2750

A violência contra lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais fez 343 vítimas no ano de
2016. Segundo o Grupo Gay da Bahia, o ano
passado teve mais registros de mortes contra
LGBTs no Brasil desde 1970; Bahia ficou em 2º

Arco-íris de sangue
Jorge Gauthier
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Número de
mortes LGBTs
bate recorde
histórico em 2016
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Quem a Homofobia Matou
Hoje - que faz a tabulação dos
casos de violência que acontecem contra os LGBTs de acordo
com matérias e recortes de
jornais e sites do Brasil já que
não há estatística oficial sobre
esse tipo de crime - nunca antes na história do Brasil registraram-se tantas mortes desde 1970, quando o GGB começou a fazer as estatísticas.
“Matam-se mais homossexuais aqui do que nos 13 países
do Oriente e África onde há
pena de morte contra os
LGBTs. Tais números alarmantes são apenas a ponta de
um iceberg de violência e sangue, pois não havendo estatísticas governamentais sobre
crimes de ódio, tais números
são sempre subnotificados já
que nosso banco de dados se
baseia em notícias publicadas
na mídia, internet e informações pessoais”, explica Mott.
Dos 343 assassinatos registrados em 2016, 173 eram homens gays (50%), 144 (42%)
trans (travestis e transexuais),
dez lésbicas (3%), quatro bissexuais (1%), incluindo na lista também 12 heterossexuais,
como os amantes de transexuais (“T-lovers”), além de
parentes ou conhecidos de
LGBT que foram assassinados
por algum envolvimento com
a vítima como foi o caso do
vendedor Luís Carlos Ruas, 54
anos, que foi morto ao defender travestis no metrô de São
Paulo.

nas, 28. “Meu irmão era uma
pessoa muito querida na cidade onde vivia. Era respeitado e
amado, mas foi morto com requintes de crueldade”, relata
Sival Lima, irmão de Jeovan,
professor morto na cidade de
Santa Luz, na Bahia, em junho
de 2016.
O único estado do Brasil que
não registrou casos de morte
por LGBTfobia foi Roraima que
em 2014 liderou a lista, com
6,14 LGBTs assassinados para
um milhão de habitantes.
“Essa é, aliás, uma caracterís-

Parem de
matar os
nossos filhos.
A LGBTfobia e
o preconceito
precisam
acabar
Inês Silva,
Coordenadora do coletivo nacional Famílias
pela Diversidade, que tem sede na Bahia

Matam-se
mais
homossexuais
aqui do que nos
13 países do
Oriente e
África
Luiz Mott

VIOLÊNCIA E DOR
Ano passado, os estados que
tiveram o maior número de
LGBTs assassinatos em termos
absolutos foram São Paulo
com 49 homicídios, Bahia, 32,
Rio de Janeiro, 30, e Amazo-

Antropólogo responsável pela contabilização
dos casos de mortes de LGBTs no Brasil
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A cada 25 horas, um LGBT
é morto no Brasil
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A evolução no número de
mortes de pessoas LGBTs não
segue o mesmo ritmo das investigações e punições dos
acusados. De acordo com o
relatório do Grupo Gay da
Bahia (GGB), somente em
17% dos homicídios registrados em 2016 o criminoso foi
identificado (60 de 343), e
menos de 10% das ocorrências ocasionou a abertura de
processo e punição dos assassinos. Dentre os autores
identificados, muitos eram
conhecidos das vítimas: o
companheiro atual (27%),
ex-amante (7%) e parentes
da vítima (13%). Clientes,
profissionais do sexo e desconhecidos em sexo casual foram responsáveis por 47,5%
desses crimes.
Como a pesquisa leva em
consideração apenas relatos
que saíram na imprensa, é
um consenso que há uma
subnotificação dos casos. O
antropólogo Luiz Mott destaca que “99% desses ‘homocídios’ contra LGBTs têm como
motivo, seja a LGBTfobia individual (quando o assassino
tem mal resolvida sua própria
sexualidade), seja a homotransfobia cultural (que expulsa as travestis para as
margens da sociedade onde a
violência é endêmica ou leva
os LGBT ao suicídio), seja a
homofobia institucional
(quando os governantes não
garantem a segurança nos espaços frequentados pela população LGBT nem aprovam
leis que criminalizem a
LGBTfobia)”, define.
O presidente do GGB, Mar-
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ò Crueldade O estudante
Itaberlly Lozano, 17 anos, foi
morto, em dezembro, com
golpes de facada no pescoço.
A mãe dele foi presa pelo
crime. Em depoimento,
familiares disseram que ela
não aceitava a homossexualidade do jovem.
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celo Cerqueira, defende que a
LGBTfobia seja considerada
crime. “ Ser travesti, lésbica
ou gay já é um agravante de
periculosidade dentro da intolerância machista dominante em nosso país! Exigimos a equiparação da homofobia ao crime de racismo
já!”, argumenta.
EMPATIA
A coordenadora do Centro de
Apoio Operacional dos Direitos Humanos (CAODH) do Ministério Público da Bahia
(MP-BA), Márcia Teixeira, sinaliza que o volume alto de
mortes de LGBTs reflete às
questões de violência da própria sociedade, mas isso não é
o único motivo. “ Isso também
pode sinalizar tempos difíceis
de falta de amor. As pessoas
vêm exercitando sua incapacidade de fazer empatia e procurando resolver seus problemas e frustações com violência”.
A promotora ressalta ainda
que “as políticas públicas não
estão levando a sério a questão
da LGBTfobia. Precisamos que
as secretarias e governos garantam os direitos. Além disso, os processos não seguem os
prazos estabelecidos pelo có-
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dos casos tiveram
seus autores
identificados

do a pessoa morre em função
de um LGBT.
ò Transformista O ator
transformista Fernando
Bergen Monteiro, 46 anos, foi
morto a tiros, em maio, no
bairro de Tororó, em Salvador.
Fernando era conhecido como
sua personagem Andrezza
Lamarck e interpretava uma
personagem inspirada em
Clara Nunes nos seus shows.
Ele também era maquiador.

DOS CASOS FORAM TRANSFORMADOS
EM PROCESSO
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POR ESTADOS
(NÚMEROS ABSOLUTOS)

digo
penal”,
afirma.
O coordenador do Centro Municipal de Referência LGBT,
vinculado à Secretaria Municipal da Reparação (Semur) da
prefeitura, destaca que os casos de violência precisam ser
acompanhados para que eles
reduzam.
“O preconceito é o principal
fator que leva a aumentar os
casos de LGBTfobia. No Centro
de Referência ( Rio Vermelho)
damos apoio às vítimas de
agressão e acompanhamos as
famílias em casos de homicídio, já que eles são investigados pela polícia”, afirma.
NÚCLEO
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, através da Superintendência de
Prevenção à Violência, afirmou que está em processo de
implantação do Núcleo de
Atendimento Qualificado às
Vítimas de Preconceito Racial,
Intolerância Religiosa e da População LGBT, que funcionará
“reforçando o suporte a esses
públicos desde o primeiro
atendimento na delegacia até
o acolhimento na rede de
apoio constituída por diversos
órgãos estaduais”.
A SSP-BA, contudo, não informou quando o núcleo será
instalado. “Além da análise no
melhor local para abrigar o
núcleo, também são aguardadas a chegada das viaturas adquiridas recentemente pela
Polícia Civil, assim como a
posse de novos delegados, escrivães e investigadores que
vão compor o quadro da unidade”, disse a secretaria.

RELEMBRE CASOS DE CRIMES ENVOLVENDO LGBTS EM 2016
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Impunidade aumenta crimes

343 LGBTS MORTOS
EM 2016 NO BRASIL

tica desses crimes de ódio: sua
variação e imprevisibilidade.
No mesmo estado em um ano
predominam mortes de travestis, no outro de gays, no
ano seguinte, o contrário”,
argumenta o analista de sistemas, Eduardo Michels, responsável pela atualização do
banco de dados.
CRIMES EM ALTA
Michels projeta que, em 2017,
a realidade não deve ser muito
diferente em função da evolução histórica do levantamento
de dados. Entre 1970 e 2016, o
GGB contabilizou 6.882 mortes de LGBTs em todo Brasil.
“Infelizmente, a única previsão recorrente é que neste ano
serão assassinados mais de
300 LGBTs”, afirma.
A perspectiva entristece a
coordenadora do coletivo Famílias pela Diversidade, Inês
Silva, que reúne famílias
LGBTs em vários estados do
Brasil na luta pelo respeito à
diversidade. “Há uma crescente de morte em função do
momento que vivemos de disseminação de ódio. A ignorância que gera o preconceito,
que gera os assassinatos. Por
isso, pedimos a criminalização da LGBTfobia para que se
tenham estatísticas e políticas
públicas de proteção”.
Para o coordenador da comissão de diversidade sexual
da Ordem dos Advogados do
Brasil - Seção do Estado da Bahia, Filipe Garbelotto, os números refletem uma carência
de políticas públicas que combatam a discriminação e consequentemente reduzam o
preconceito. “ A polícia ainda
deixa a desejar na apuração de
casos de discriminação e violência contra os LGBTs”.
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Fonte Grupo Gay da Bahia

ò Metrô O vendedor ambulante Luís Carlos Ruas, 54
anos, foi morto em uma estação do metrô de São Paulo na
noite de Natal quando defendia duas travestis, que
haviam sido atacadas. O caso
dele entra no relatório do GGB,
mesmo ele não sendo gay, pois
eles computam também quan-

ò Gamboa A travesti Sheila
Santos, 36 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça,
em junho, enquanto usava
crack na Gamboa de Baixo,
em Salvador. Ela trabalhava
como empregada doméstica.

ò Assalto O empresário
Henrique Assis das Neves, 30
anos, foi morto durante assalto na Praça da Piedade, em
janeiro. Ele também era ator
transformista e interpretava a
personagem Lívia de Castro.
ò Oeste A travesti Sabrina
Souza, 32 anos, foi morta por
espancamento na cidade de
Luís Eduardo Magalhães, na
Bahia, em julho.

ò Santa Luz Os professores
Edivaldo de Oliveira e Jeovan
Bandeira, foram mortos e
tiveram os corpos queimados
na Bahia, em junho.

