
  
 NOTA PUBLICA da ANTRA em apoio a CASANEM e contra o processo de desocupação da mesma. 

 A Associação Nacional de Travestis e Transexuais é uma rede nacional que articula em todo o Brasil 

instituições que desenvolvem ações para a população de Travestis e mulheres Transexuais. A missão da ANTRA 

é: “Identificar, Mobilizar e Formar Travestis e Transexuais das cinco regiões do pais para construção de um 

quadro político nacional a fim de representar esse segmento na busca de cidadania e igualdade de direitos”. 

(Assembléia da ANTRA, Teresina, maio 2009).  

 Vimos a público manifestar nosso apoio a primeira casa de acolhida de pessoas trans no Brasil - 

referencia  internacional de abrigamento de Travestis, Mulheres Transexuais, Homens Trans e demais pessoas 

LGBTI, que funciona no Rio de Janeiro desde o ano de 2016 sem nenhum tipo de apoio estatal ou institucional. 

Em um momento conturbado politicamente, agravado pela situação em que se encontra o estado do Rio de 

Janeiro com o desmonte das políticas pró LGBTI e a falta de investimentos em ações afirmativas para esta 

população. 

 Em recente relatório lançado pelo SUAS, foi identificado que 30% dos abrigos rejeitam Travestis e 

Transexuais do acesso a estes espaços, tamanha a deficiência do estado em reconhecer a cidadania da 

população Trans (Brasília, DF - Março/2018). E que, de acordo com o levantamento da ANTRA, o Brasil segue 

como um dos que mais assassina Travestis e Transexuais, geralmente negras e na rua. Visto que é na rua onde 

muitas conseguem seu sustento através de trabalhos informais ou mesmo da prostituição que ainda é exercida 

por 90% de nossa população como única fonte de renda. Ficando extremamente expostas e violações de 

direitos básicos e a violência. 

 Lamentamos a possibilidade de encerramento de suas atividades, visto que ainda hoje há muitas 

pessoas que são expulsas de suas casas por seus familiares, as vezes de forma ainda precoce e são lançadas nas 

ruas e a toda sorte de violência as quais se encontram submetidas muitas Travestis e Transexuais que acabam 

sendo marginalizadas e postas em total situação de vulnerabilidade, agravados pelo estado que se omite frente 

as demandas de nossa população. E que, sem a garantia de abrigamento adequado pelo não respeito a 

identidade de gênero ou ainda o respeito ao nome social, acabam indo viver nas ruas. 

 A CasaNem é para muitas pessoas um dos poucos espaços onde é possível a sua existência e o 

reconhecimento de suas identidades de forma plena. Onde as pessoas são livres e acolhidas sem nenhum tipo 

de julgamento ou pré-requisito. Podendo conviver diariamente com pares e pessoas com trajetórias de vida 

comuns, que agregam valor e fortalecem o sentido de comunidade, resgate da auto estima e da autonomia 

destas pessoas através de projetos que ali acontecem como o pré-vestibular social PreparaNem, alfabetização 

para jovens e adultos, aulas de corte e costura, maquiagem, cabelo e empreendedorismo. 

 A "Nem" é um espaço de convivência LGBTI, que inspirou outros projetos similares pelo Brasil e que 

precisa de nossa ajuda. De nosso olhar atento as pessoas que ali moram e que estão em vias de ser novamente 

jogadas nas ruas da cidade que hoje vive um caos urbano, político, social, institucional e religioso. 

 Sigamos firmes em nosso apoio e repudio a toda tentativa de uma [re]exclusão daquelas moças e dos 

rapazes que ali habitam, para que possamos acreditar que as vidas que foram legitimadas ali não deixem de ser 

vistas como conquistas de todas uma população e para que a CasaNem continue sempre de braços abertos 

para quem a procure e queira ajudar a quem se encontra ali. 

 Vidas Trans importam! Viva a CasaNem, Casa Viva! 
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