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Nota Pública da ANTRA em apoio a Indianara Siqueira pelo indeferimento de sua candidatura no RJ. 

 

Recebemos com indignação a notícia do indeferimento / impedimento da candidatura de Indianara Siqueira 

para DePUTAda Federal pelo estado do Rio de Janeiro. Mesmo tendo tido êxito ao alcançar o título de 

vereadora suplente na capital do estado em 2016. 

Em tempos de representatividade e conquistas de direitos de nossa população, é inaceitável essa tentativa de 

apagamento da luta de pessoas comprometidas com o social e que, mesmo sem apoio institucional, tem 

seguido em frente com o compromisso que sempre teve pela população trans. 

Indianara é uma das pessoas que contribuiu para a fundação do movimento nacional de Travestis e 

Transexuais, participou de decisões, disputas e construções importantes, além de ser idealizadora de diversos 

projetos como o pré vestibular social Preparanem em 2015, que é responsável pelo resgate da escolaridade 

perdida de Travestis  e Transexuais e que inspirou diversos projetos similares em vários estados; assim como 

fundou a CasaNem, que é a primeira casa de acolhida para pessoas LGBTI, com foco na pessoas trans, em 

situação de rua no Brasil. 

Temos plena convicção de que partidos são ferramentas e meios para lutarmos pelos direitos de nossa 

população. Mas esses não detêm os direitos sobre nossas pautas. Elas são nossas. E temos visto com olhos 

cuidadosos e preocupadas a tentativa de desmobilização e pouco investimento nas candidaturas trans em 

diversos espaços.  

Precisamos apoiar essas que se dedicam a disputar espaços de cisgeneridade hegemônica, a fim de fortalecer e 

incentivar cada vez mais candidaturas de pessoas que de fato nos representam e tenham compromisso com a 

transformação social que esperamos. 

É inegável o papel que Indianara representa na construção do movimento social e como ferrenha batalhadora 

pelo direito das prostitutas e daquelas pessoas que se encontram em extrema vulnerabilidade.  

Desta forma, ratificamos nosso apoio à candidatura e repudiamos qualquer tentativa de silenciamento desta 

voz potente, que traz consigo a voz de tantas pessoas que estão excluídas deste processo.  

Força Indianara Siqueira!  

 

Salvador, BA; 27 de junho de 2018. 
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Presidenta da ANTRA 


