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NOTA OFICIAL 

NOTA DA ALIANÇA NACIONAL LGBTI+  

DE SOLIDARIEDADE AO JORNALISTA 

FOTOGRÁFICO DIDA SAMPAIO  
 

Vivemos tempos sombrios para a democracia e para as liberdades individuais no Brasil, e cada dia que 

se passa é mais evidente que os radicalismos têm tomado conta da mentalidade de parte da população. 

No passado domingo, dia 03 de maio de 2020 assistimos mais uma vez ofensas graves à liberdade de 

imprensa em um ato ocorrido em Brasília, e durante esta chamada manifestação pudemos presenciar 

um ato horrendo e condenável: uma equipe de profissionais do jornal “Estadão” foi agredida com 

empurrões, chutes e socos e palavras de baixo calão. 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,profissionais-do-estadao-sao-agredidos-com-chutes-

murros-e-empurroes-por-apoiadores-de-bolsonaro,70003290864 

 

Dentre estes profissionais encontrava-se o fotógrafo Dida Sampaio, grande aliado da comunidade 

LGBTI+, que além de ter sido física e verbalmente agredido fora impedido de registrar imagens do 

atual presidente da república.  

 

Dida Sampaio é conhecido por acompanhar a história do movimento LGBTI+ em coberturas 

fotográficas icônicas como as manifestações contra Ahmadinejad, o primeiro casamento coletivo 

LGBTI+ de Brasília em frente ao Congresso Nacional e do julgamento da criminalização da 

homofobia no STF. Sampaio também é vencedor de dois prêmios Esso e três Vladimir Herzog e já 

captou as tradicionais subidas da rampa do palácio do planalto dos presidentes Fernando Collor 

(1990), Fernando Henrique Cardoso (1995 e 1999), Luiz Inácio da Lula da Silva (2003 e 2007), Dilma 

Rousseff (2011 e 2015). 

 

A equipe do jornal “Estadão”, da qual Sampaio fazia parte na cobertura precisou sair do local 

escoltada pela Polícia Militar a fim de resguardar sua integridade física. 

 

É importante lembrarmos que momentos graves como estes apenas ocorreram quando o país viveu sob 

a égide dos anos de chumbo, onde a liberdade de imprensa e expressão passou a ser apenas um mito, 

apenas uma utopia, pois jornalistas e artistas eram agredidos e cerceados ao exercer sua profissão. 

 

Não se pode aceitar que os fantasmas do autoritarismo reapareçam trazendo à tona toda a sorte de 

violência e tentativas de cerceamento das liberdades, que são essenciais para a construção de uma 

nação igualitária e justa. 

 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,profissionais-do-estadao-sao-agredidos-com-chutes-murros-e-empurroes-por-apoiadores-de-bolsonaro,70003290864
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,profissionais-do-estadao-sao-agredidos-com-chutes-murros-e-empurroes-por-apoiadores-de-bolsonaro,70003290864
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Diante destes graves fatos ocorridos, a Aliança Nacional LGBTI+ em primeiro lugar se solidariza com 

o fotógrafo Dida Sampaio, desejando que possa superar este triste momento e prosseguir com seu 

magnífico trabalho jornalístico. Além deste ponto, a Aliança Nacional LGBTI+ se coloca à disposição 

para prestar todo suporte que possa se fazer necessário. 

 

Seguindo ainda neste ínterim dos acontecimentos, a Aliança Nacional LGBTI+ manifesta seu total 

repúdio a esta grave violação da liberdade de imprensa, órgão este fundamental para a construção do 

estado democrático de direito e de uma sociedade bem informada e livre de preconceitos. Sendo assim 

solicita a todas as autoridades competentes que apurem quem são estes “filhotes da ditadura”, 

responsáveis por tais agressões e que seja destinada a estes as devidas punições com o total rigor da 

lei. 

 

“A liberdade não pode ser mero apelo da retórica política. Ela deve exercer-se dentro daqueles velhos 

princípios, que impõem, como único limite à liberdade de cada homem, o mesmo direito à liberdade 

dos outros homens.” Ulysses Guimarães (Discurso proferido na sessão de 03/02/1987) 

 

04 de maio de 2020 

 

 
Toni Reis 

Presidente da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 

 

 

 

 

Pr. Gregory Rodrigues Roque de Souza                                                

Coordenador Estadual da Aliança Nacional LGBTI+ em MG 

Coordenador Nacional de Notas e Moções da Aliança Nacional LGBTI+ 

 

 
Uebert Rodrigues Roque de Souza 

Coordenador Adjunto de Notas e Moções da Aliança Nacional LGBTI+ 
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### 

 
Sobre a Aliança Nacional LGBTI+ - A Aliança Nacional LGBTI+ é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com 

representação em todas as 27 Unidades da Federação e representações em mais de 150 municípios brasileiros. Possui 47 áreas temáticas e 

específicas de discussão e atuação. Tem com missão a promoção e defesa dos direitos humanos e da cidadania da comunidade brasileira 

de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais (LGBTI+) através de parcerias com pessoas físicas e jurídicas. A 

Aliança é colaboradora do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. É pluripartidária e atualmente tem mais de 1000 pessoas físicas 

afiliadas. Destas, 47% são afiliadas a partidos políticos, com representação de 27 dos 33 partidos atualmente existentes no Brasil. 

http://aliancalgbti.org.br/ Conheça a Central de Denúncias LGBTI+ https://bit.ly/2vRiXyr 
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