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MANIFESTO 
CIDADANIA LGBTI

Vivemos tempos difíceis. O golpe de 
2016 marcou um novo tempo, de re-
trocessos generalizados. Assistimos ao 
crescimento de uma onda conservadora, 
caracterizada pelos discursos de ódio, a 
intolerância e o neofascismo. Mulheres, 
negros, jovens e LGBTI são os alvos pre-
ferenciais. Crescem a violência e a discri-
minação, em todos os níveis.

O movimento LGBTI brasileiro completa 
40 anos em 2018. Foram quatro décadas 
de luta por igualdade e reconhecimen-
to. Avançamos muito, apesar de todos os 
obstáculos.

Nos governos Lula, a população de lés-
bicas, gays, bissexuais, travestis, homens 
e mulheres transexuais e pessoas inter-
sexo teve seus direitos reconhecidos. Em 
2004, foi criado o “Brasil sem homofobia”, 
primeiro programa governamental volta-
do para nossa população. Em 2008, Lula 
abriu a I Conferência Nacional LGBTI, um 
marco histórico no reconhecimento dos 
nossos direitos.

Paulo Teixeira, você é parte importante 
dessa história. Você está conosco des-
de os seu primeiros passos como parla-
mentar em São Paulo. Foi nosso parceiro 
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Pela institucionalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, 
a aprovação da lei de identidade de gênero e a criminalização da dis-
criminação e da violência contra LGBTI, penalizando inclusive os dis-
cursos de ódio. 

na construção das primeiras Paradas do 
Orgulho LGBTI, quando defender essa 
causa não rendia apoio na mídia, muito 
menos prestígio eleitoral.

Seus mandatos de deputado federal fo-
ram ferramentas da luta por marcos le-
gislativos de proteção e promoção dos 
nossos direitos. Como membro da Frente 
Parlamentar pela Cidadania LGBTI você 
sempre foi um aliado nas batalhas contra 
o conservadorismo.

Nos próximos anos, precisaremos ainda 
mais da sua força. Os tempos são som-
brios, mas temos esperança. Lula e Had-
dad derrotarão o golpe nas urnas.

Queremos de volta as políticas de en-
frentamento à discriminação e à violência 
contra LGBTI. Precisamos que o Congres-
so Nacional  institucionalize o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo, aprove a 

lei de identidade de gênero, e, sobretudo, 
torne crime a discriminação e a violência 
contra LGBTI, penalizando os discursos 
de ódio.

Contamos com você para liderar a Fren-
te Parlamentar pela Cidadania LGBTI. Te-
mos certeza que seu mandato será um 
ponto de apoio na incidência política jun-
to ao governo Lula/Haddad na promo-
ção de políticas de respeito à diversidade 
sexual e de gênero.

Educar para a diversidade precisa ser 
uma diretriz prioritária. Tirar do papel o 
Sistema Nacional de Políticas LGBTI tam-
bém. Sabemos que você é um parceiro 
de primeira hora nessa construção. Por 
isso nós, LGBTI, apoiamos e vamos tra-
balhar pela reeleição de Paulo Teixeira, 
deputado federal. Junto com Haddad 
presidente! 



vote no time do lula

COLABORE COM A NOSSA CAMPANHA: 
https://doepauloteixeira.com.br/

siga o paulo 
Teixeira 

nas redes

/PauloTeixeira13

www.pauloteixeira13.com.br

(11) 94150-8038

contato@pauloteixeira13.com.br


