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P rotestos políticos, defesa 
do Estado laico e shows 
de artistas marcaram a 

21ª edição da Parada do Orgulho 
LGBT, realizada ontem em São 
Paulo. No total, 19 trios elétricos 
desfilaram em trajeto que come-
çou na avenida Paulista e desceu a 
rua da Consolação, chegando ao 
Vale do Anhangabaú. 

Segundo os organizadores, 
o evento reuniu 3 milhões de 
pessoas. A Polícia Militar não di-
vulgou números. O tema deste 
ano foi “Independente de nossas 
crenças, nenhuma religião é lei. 
Todas e todos por um estado lai-
co”. A avenida Paulista ficou to-
mada pelos participantes, vários 
com fantasias especiais para o 
evento. 

Anitta e Naiara Azevedo se 
apresentaram em um dos trios 
elétricos. Daniela Mercury tam-
bém foi uma das atrações que 

levantaram a multidão. 
Outro destaque foi a atriz e 

modelo Viviany Beleboni, de 28 
anos, que neste ano estava com 
uma roupa militar, para criticar 
o fundamentalismo religioso, 
o conservadorismo mundial 
e a falta de espaço para pesso-
as transexuais no Exército. Em 
2015 ela apareceu “crucificada”, 
e em 2016 representou a Bíblia.

A crise política foi lembrada 
pelos participantes. Embora os 
coros de “Fora Temer” tenham 
durado pouco em meio ao ba-
rulho da festa, havia muitos 
cartazes e faixas com críticas ao 
governo e uma grande quan-
tidade de pessoas portava bo-
tons e cartazes com frases como 
“Amar sem Temer”. Organiza-
ções como a CUT e outros gru-
pos que lutam pela causa LGBT 
distribuíram panfletos entre os 
manifestantes.

Parada Gay reúne 3 milhões
Com 19 trios elétriCos, trajeto é marCado por protestos polítiCos, defesa do estado laiCo e shows

são paulo

  Avenida Paulista foi tomada pelos participantes do evento. Anitta e Daniela Mercury se apresentaram na parada.
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