
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE LÉSBICAS, GAYS,  

BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS 

CONVOCAÇÃO 
 

III Marcha Nacional Contra Homofobia – 16/05/2012 
 

“Homofobia tem cura: educação e criminalização” 
 

A ABGLT, enquanto organizadora do evento, convoca a III Marcha Nacional Contra Homofobia, para o dia 16 

de maio de 2012, em Brasília, com manifestações em frente ao Palácio do Planalto, a partir das 08h30. 

 

Pedimos que todas as 257 organizações afiliadas da ABGLT e organizações e pessoas aliadas mobilizem todos 

os esforços para estarem presentes em Brasília na ocasião. As mães e os pais que apoiam a dignidade e os 

direitos humanos dos filhos e das filhas LGBT também serão muito bem-vindas(os). 

 

Informamos que será realizada a Audiência Pública no Auditório Petrônio Portela no Senado Federal, das 9h30 

às 17h30 do dia 15 de maio, para debater o tema para debater o tema da criminalização da homofobia e 

testemunhos do sofrimento da homofobia. 

 

Às 17h30 seguiremos até o Palácio do Planalto para uma vigília até as 21 horas. 

 

Pedimos a todas as delegações que levem as bandeiras do arco-íris, de todos os tamanhos, inclusive as das 

Paradas, e que cada participante leve a Constituição Federal, rosas brancas, foguetes e bandeiras do Brasil e de 

seus respectivos estados, para serem utilizadas durante a Audiência, Marcha e Vigília. Relembramos que cada 

delegação é responsável pela alimentação e o alojamento de seus integrantes durante as atividades em Brasília. É 

importante que cada delegação marque audiências com os(as) senadores(as) de seus estados durante o período da 

Marcha para pedir apoio à criminalização da homofobia.  

 

É fundamental a discussão nos estados e municípios também. 

 

Para aderir a este Manifesto, entre em contato com Victor De Wolf vdwrm@hotmail.com com cópia para 

presidencia@abglt.org.br   

 

Todos e todas a favor da criminalização da homofobia, por uma educação sem homofobia e pelo Estado Laico.  

 

19 de abril de 2012 

 

 

 

 
              Toni Reis 

              Presidente 

                                                     Irina Bacci 

                                              Secretária-Geral  

 
 Soraya Menezes  Rafaelly Wiest  Carlos Magno  

 andrea1272000@yahoo.com.br  

31 3267 7871 / 31 9250 9276 (tim) / 31 

9994 6867 (vivo) 

 rafaellywiest@yahoo.com.br 

41 9651 4204 (tim) 

 

 karlmagno@gmail.com  

31 8817 1170 (oi) / 31 9285 

7161 (tim) 

 

 

Coordenação-Geral da III Marcha  
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