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Nota Pública do Grupo Diversidade Niterói em solidariedade ao Grupo Arco-Íris 

 

Recebemos com profunda tristeza e enorme indignação a notícia do fechamento da sede do 
Grupo Arco-Íris, entidade de defesa da comunidade LGBT da capital fluminense, e o 
encerramento de suas diversas atividades. O Grupo Arco-Íris teve e tem papel fundamental 
para o movimento LGBT, ajudando a formar diversas entidades, engajar novos militantes e 
levar para as ruas as bandeiras de nossa luta. O GDN foi forjado na luta pelo Arco-Íris, através 
de diversos companheiros que nos ajudavam na legalização, organização e ensinamento de 
militância. Estamos tristes ao ver parte da nossa história tentar ser apagada. Mas nossa 
tristeza se transforma em indignação ao sabermos que este capítulo é parte de um projeto de 
estado que abafa as vozes da diversidade e tenta esmagar a luta dos oprimidos. Infelizmente o 
governo do estado do Rio de Janeiro e também a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro 
(ambas governadas pelo mesmo pensamento) demonstram sua total falta de compromisso 
com aquilo que construímos ao longo dos últimos oito anos em parceria com o governo 
anterior. 

Deixar fechar as portas de uma entidade como o Grupo arco-íris é tentar calar a voz daqueles 
que lutam por uma sociedade plural, diversa, com respeito e solidariedade. É ignorar que a 
luta política se faz através das entidades organizadas e não por indivíduos. Acreditamos que só 
é possível avançar na pauta das conquistas LGBT´s com entidades fortes e organizadas, com 
militância engajada e muita luta. 

Esperamos que aqueles que compõem os governos em todos os níveis possam entender que é 
preciso respeitar a história das entidades e que só é possível permanecer em governos se 
conseguirmos compreender a real necessidade de fortalecer as entidades do movimento 
social. Resistiremos, junto com o Grupo Arco-Íris e todas as nossas coirmãs, aos ataques de 
quaisquer governos. A sede do Arco-Íris fechará, mas a luta e sua militância não se encerrarão. 
Lutar é preciso, resistir é necessário! 
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