Info sobre a farsa da agressão a uma mulher trans no Carnaval da Casa Nuvem.
+ info aqui.
(Aproveito resposta a post de TiKo Arawak para esclarecer o ocorrido (26/07/17)
TIKO
“Eu já apoiava a Nuvem antes, já ajudei com a vakinha da Nuvem antes, já tinha me
colocado à disposição pra contribuir pras colocar em dia as contas da Nuvem...
ANTES.”
----------------ISA
Se você ajudou na vaquinha da Nuvem, é porque provavelmente, você, como grande
parte da galera do ativismo LGBT do Rio frequentava a Nuvem. A Nuvem era um
espaço LGBT e a maior parte de nós éramos/somos LGBT. (…)
----------------TIKO
“ Acompanhamos esse cinismo de vcs. Desde o episódio de descaso com nossa amiga,
naquele fatídico Carnaval. Hoje, quando vcs dizem que a agressão à nossa miga não
passou de uma ARMAÇÃO... A vergonha e a raiva se alternam aqui dentro.”
----------------ISA
Sím. Uma briga entre DUAS mulheres trans e UM homem, que não conhecemos, foi
usada para ARMAR “nesse fatídico Carnaval” um dramático e delirante caso de
“negligencia da Nuvem perante transfobia” para reforçar o golpe que Indianara vinha
perpetrando no nosso espaço desde novembro de 2015.
A sua amiga, Luciana Vasconcelos, frequentadora como você da Nuvem, nunca
explicou ate hoje qual transfobia foi essa que provocou que ela e sua amiga ferissem
gravemente um cara numa festa CHEIA da galera LGBT do Rio, onde o maior perigo
que existia, era o cara ser linchado.
----------------TIKO
Então vc insiste que a agressão que fez a menina sangrar foi uma ARMAÇÃO?!
Isabel, em que mundo vc vive? Não se trata em absoluto de uma perseguição à sua
pessoa ou ao projeto. Estamos tratando de vidas aqui, e do descaso que vc insiste em
sustentar, infelizmente. (…).
----------------ISA
OBVIO que insisto. Indianara usou uma briga para armar o fato que ela precisava para
consumar o golpe que tinha iniciado meses antes. Foi a “Grande Finale” do golpe.
O que eu não consigo acreditar é que você AINDA não saiba que a única ferida que
Luciana Vasconcellos tinha era a ferida que ela mesma tinha se feito ao quebrar a
garrafa que usou para rasgar as costas do tal do suposto agressor quando tentava fugir
da briga!!
É justamente por isso que a campanha “Sangue nas Nuvens” que Indianara lançou no
dia seguinte da briga foi tão PERVERSA. A campanha transmite a transfóbica sensação

de que aconteceu algo muito transfobicamente dramático “nessa fatídica noite” onde
UMA pobre mulher trans, num lugar transfobicamente hostil, sofreu uma terrível
agressão física transfobica que fez ela sangrar... e essa galera malvada e transfobica da
Nuvem transfóbica não esteve nem aí. “Eles só queriam continuar com a festa”.
Aí, a transfobia ficou gritando ate hoje na cabeça da galera que só lê manchete e já se
forma uma opinião!
NAO!! O cenário REAL foi outro muito diferente: uma festa cheia de galera LGBT.
Duas mulheres trans. Um homem desconhecido que teve uma suposta atitude
transfóbica, ate agora nunca explicada. Luciana e outra mulher trans que agrediram
fisicamente o cara, primeiramente com socos, e depois ferindo as costas com uma
garrafa quebrada. Uma agressão muito grave. O cara fugindo com a cara ensanguentada
e feridas nas costas. Pessoas da Nuvem levando Luciana no primeiro andar e tentando
durante 20 minutos que tampara a ferida. Pessoas indo tentar pegar o cara para também
cuidar das suas feridas sem conseguir. Pessoas levando Luciana na UPA. Luciana
voltando na festa e ajudando na sua desmontagem.
Nós ficamos paralisadas. Não soubemos lidar com essa violência e ficamos tentando
disfarçar a situação para não prejudicar a Luciana e não reforçar o linchamento, o
boicote e o escracho por transfobia que foi anunciado por Indianara nas redes para
“denunciar a transfobia da nuvem”.
Ao dia seguinte da briga Indianara lançou a campanha “Sangue nas Nuvens” chamando
ao boicote do bar da Nuvem no Carnaval um projeto vital para a sustentabilidade da
Casa. Finalmente, a gente decidiu fechar o bar para evitar mais violências.

