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Recife – PE, 28 de junho de 2021. 

 

Ofício N.º 051/2021 

 

 

A Sua Senhoria o Senhor: 

Pedro Eurico 

M.D. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de PE 

NESTA. 

 

Assunto: solicitação de especial atenção para melhoria da infraestrutura do Centro Estadual de 

Combate à Homofobia de Pernambuco (CECH). 

 

 

Prezado Senhor, 

 

O Movimento LGBTI+ Leões do Norte é uma organização da sociedade civil, de 

promoção, apoio e defesa de direitos humanos, em especial de pessoas gays, lésbicas, 

bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais e outras expressões afetivo-sexuais. É uma 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza técnica e educacional, com 

prazo de duração indeterminado, com sede na Rua Monte Castelo, 142, Boa Vista, Recife – PE, 

CEP: 50050 – 310 tendo como âmbito de atuação o estado de Pernambuco. 

O Movimento LGBTI+ Leões do Norte tem por objetivo atuar na luta contra o preconceito 

e a discriminação, contribuir na construção de climas favoráveis ao respeito e efetivação da 

cidadania da população de pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, 

intersexuais e outras expressões afetivo-sexuais, bem como exercer o controle social das  

políticas públicas LGBTI+ no estado de Pernambuco, promovendo momentos de formação e 

capacitação de militantes, ativistas e lideranças da causa LGBTI+. Em 20 anos de atuação (a 

serem celebrados em dezembro próximo) contribuímos na construção de políticas públicas para  
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a população LGBT em Pernambuco, das quais podemos destacar a Lei municipal 16.780/2002 

que pune discriminação por orientação sexual (no âmbito do município de Recife); a Lei Estadual 

nº 12.876, de 15 de setembro de 2005, que dispõe sobre a elaboração de estatística sobre a 

violência contra os homossexuais, o Centro Estadual de Combate a Homofobia, o Conselho 

Estadual de Direitos da População LGBT, a construção da GLOS – Gerência de Livre Orientação 

Sexual – órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, da Prefeitura 

do Recife, dentre outras atividades. 

 A Rede LGBT do Interior de Pernambuco é uma articulação de diversos grupos e 

movimentos LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) do interior de 

Pernambuco (da Zona da Mata ao Sertão) que se reúne periodicamente para fortalecer ações 

de controle social das políticas públicas para a essa população, além de realizar ações que visam 

contribuir na construção de climas favoráveis ao respeito e efetivação da cidadania desse 

público. 

 Recentemente lançamos, com o apoio e parceria com o Fundo Brasil de Direitos 

Humanos e da EQUIP – Escola de Formação Quilombo dos Palmares, um aplicativo de 

denúncias de LGBTfobia, RUGIDO que surge da necessidade de se ter um instrumento de apoio 

para denunciar qualificadamente violações de direitos humanos e também fornecer estatísticas 

confiáveis para reivindicação de políticas públicas para essa população. 

Ser um canal de denúncia de LGBTfobia aos órgãos competentes, facilitando a 

participação de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexuais (LGBTI) 

pernambucanos/as no exercício da cidadania e contribuindo diretamente no registro e 

acompanhamento de tais violações de direitos humanos dessa população. Este é o principal 

objetivo do aplicativo RUGIDO. 
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Em 06/05/2021, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco - SDS divulgou o Relatório 

nº 375/2020, com dados atualizados de violências contra a população LGBT, que também foi 

encaminhado para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de 

Pernambuco (ALEPE), conforme determina a Lei Estadual nº 17.062, de 30 de setembro de 

2020. 

Segundo o referido relatório, as violências praticadas contra a população LGBT crescem 

assustadoramente em Pernambuco, no período compreendido entre janeiro/2019 a março/2021. 

Os casos de violência doméstica ganharam destaque, assim como os crimes de estupro e os 

Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CLVI). 
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As denúncias recebidas pelo aplicativo RUGIDO oriundas de Recife estão sendo 

encaminhadas para o Centro Municipal de Referência LGBT do Recife. Já as denúncias oriundas 

de outros municípios pernambucanos estão sendo encaminhadas para o Centro Estadual de 

Combate á Homofobia, órgão ligado a esta secretaria. 

Ocorre que muitas das vítimas denunciantes informam, no ato de preenchimento do 

formulário de denúncia no aplicativo, um número de telefone para contato que funciona apenas 

pelo aplicativo WhatsApp. Tal fato tem dificultado a atuação do Centro Estadual de Combate 

Á Homofobia – CECH, para contatar as vítimas tendo em vista que esse importante órgão não 

dispõe de um telefone celular funcional. É inadmissível que em pleno Século XXI, vivenciando 

a Era Digital, um serviço de referência e do porte do CECH não disponha de um simples 

smartphone para agilizar sua atuação e contribuir efetivamente para salvar vidas. Tal 

situação escancara para a sociedade civil organizada, descaso do Governo de 

Pernambuco para com as políticas públicas em favor da população LGBTQIA+. 

Em vista do exposto, solicitamos vossos bons préstimos no sentido de disponibilizar, EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA, um smartphone funcional para que as 

profissionais do Centro Estadual de Combate à Homofobia possam contatar com agilidade 

e eficiência vítimas denunciantes de LGBTfobia, via aplicativo RUGIDO. 
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Sendo o que se apresenta para o momento, externamos votos de profícuo trabalho na 

construção de uma sociedade menos LGBTfóbica, ao tempo em que, reafirmando nosso 

compromisso na luta pela efetivação dos direitos humanos de LGBTQIA+, agradecemos 

antecipadamente a atenção dispensada e aguardamos breve retorno aos pleitos em questão.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Rildo Véras Martins 

- Presidente – 
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