Volume 2, Edição 1 - Julho de 2013

Arte de Amar Expressa
JORNAL LGBTT
Fortaleza na Campanha Fortaleza na Campanha de
enfrentamento ao preconceito e discriminação contra LGBTT

ATOR DE HARRY POTER É
RECONHECIDO NA
LUTA CONTRA O SUICÍDIO
ENTRE JOVENS GAYS

Eles não pedem que você pense igual, pedem apenas o seu respeito!

C

ontinuando a linha editorial do numero 1
do nosso jornal Arte de Amar Expressa, o
projeto Arte de Amar inova ao lançar a
segunda edição com apoio da Secretaria do
Trabalho e Desenvolvimento Social –STDS
do Estado do Ceará. Este jornal faz parte das
ações das campanhas informativas iniciadas
em julho deste ano, as matérias publicadas são
inspiradas no convívio social e na vida do
jovem LGBTT. Convidamos a todos que
tenham interesse em publicar textos, poesias,
resenhas (livros e filmes) e desenhos que nos
enviem via email
(artediamar@ hotmail.com).
PARTICIPEM, ESSE ESPAÇO É DE VOCÊS!!!

Daniel Radcliffe, o Harry
Potter, receberá em Nova
York um prêmio por seu
ativismo. Ele apoia a
entidade The Trevor Project,
que auxilia no combate ao
suicídio entre jovens da
comunidade LGBT.
O ator declarou que "os jovens merecem viver em um
mundo que os aceite como são, sem levar em conta sua
orientação sexual ou sua identidade de gênero".
Ele receberá o prêmio Trevor Project Hero, que premia
atores que ajudam na luta contra o suicídio entre jovens
homossexuais. É isso aí, Daniel, sem preconceitos!
Gostamos de ver!

Danielle Vidal
Assistente social

EVENTOS
A cantora pop Wanessa
Camargo abriu a
programação da 14º Parada
pela Diversidade Sexual de
Fortaleza, no dia 6 de Julho
(sábado), o show aconteceu
no Aterrinho da Praia de
Iracema, cantando músicas
do seu novo DVD, o DNA
(que foi uma ARRAZO...) e
mais alguns outros sucessos.
Pra quem não sabe a Pop star nacional assim como Lady
Gaga, Madonna e outras divas, apóia seus fãs gays. E
acredito, que esse foi o principal motivo que levou a
Prefeitura de Fortaleza terem escolhido o Show DNA para
abrir a 14º Parada pela Diversidade Sexual, com o tema:
“LGBTs no armário nunca mais! União e conscientização
na luta contra o fundamentalismo”.
O show começou às 18h e contou com várias outras
atrações, como show de transformistas, DJ Diego Baez,
banda Samba D´Elas, Forró Embalo. Mas a grande atração
da noite,foi Wanessa, o que com toda certeza levou
TODOS a loucura!!!!
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MERCADO DE TRABALHO
Em pleno século XXI, será que as
empresas discriminam profissionais
homossexuais? Até que ponto a
orientação sexual afeta as relações de
trabalho? O assunto ainda é tabu no
mundo corporativo, por isso não há
respost as concret as para est as
perguntas. Além disso, não existem
"marcas" que revelem se um
profissional é heterossexual ou
homossexual. A lei federal é clara: é
proibida a diferença de
salário, exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil.
Segundo Rudney Pereira Junior,
consultor de recursos humanos da
Foco, o preconceito sofrido pelos
homossexuais é similar ao que atinge
negros, mulheres, deficientes físicos e

mentais no universo empresarial. Para
ele, trata-se de um preconceito velado.
"Acredito que os homossexuais sofrem
t anto preconceito na hora da
contratação quanto os deficientes
físicos, negros e mulheres. Algumas
empresas ainda têm esquemas muito
arcaicos de contratação", diz o
consultor. Ainda segundo Rudney, a
contratação ou não de um profissional
pela sua orientação sexual vai
depender do perfil da empresa.
"Vários homossexuais passaram pela
minha seleção e foram encaminhados
para as empresas sem nenhum
problema. Acredito que a condição ou
orientação sexual de uma pessoa é algo
que não deve interferir na carreira e no
trabalho."

FIQUE SABENDO
A homossexualidade é uma escolha?

Homossexuais não podem ser bons pais?

Ninguém escolhe ser homossexual. O desejo
emocional e sexual por pessoas do mesmo
sexo surge espontaneamente, da mesma
forma que acontece com os heterossexuais. O
que as pessoas podem escolher é se irão ou
não ter comportamentos homossexuais.
Uma coisa é a orientação homossexual
(desejo, atração física e emocional), outra é o
comportamento homossexual (relações
amorosas e/ou sexuais com parceiros do
m e s m o
s e x o ) .

Há inúmeros estudos indicando que não há
nenhuma diferença significativa nos índices
de ajustamento de uma criança em função da
orientação sexual dos pais. Também não há
nenhuma evidência científica da influência
da orientação sexual dos pais na orientação da
criança. Se isso fosse verdade não haveria
homossexuais filhos de heterossexuais. As
dificuldades relatadas por pais homossexuais
e filhos de homossexuais se referem ao
preconceito e à intolerância da sociedade.

de revelar que é homossexual?

Homofobia
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juniorsouzaswing@hotmail.com
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LEIA ESCUTE E VEJA
Comentário sobre o
documentário Clitóris,
prazer proibido. O referido
documentário aborda sobre a
importância do clitóris no
prazer sexual feminino e as
mais recentes descobertas
sobre a sexualidade feminina.
Ele começa mostrando sobre
a constituição fisiológica
desta parte do corpo
feminino e sua formação,
explicando seu mecanismo
de funcionamento e como ele
tem sido visto ao longo dos
tempos t anto pela área
científica com pelos diversos
povos.

O mais importante, deste
vídeo, é a colocação da
i mp o r t â n c i a d o
debate sobre a sexualidade
om as crianças e jovens, pois
quanto mais o indivíduo sabe
sobre o seu corpo mais ele é
estimulado a expressar seus
desejos e saberá escolher uma
relação que queira ou não ter.
O maior desafio da educação
sexual é saber como debater
certos temas considerados
tabus como, por exemplo a
homossexualidade e o prazer.
A educação sexual ainda está
muito concentrada na
reprodução e no ato sexual,
como se a única finalidade

dele fosse para gerar novos
indivíduos e que um
relacionamento só se
resumisse ao ato sexual.
O vídeo termina defendendo
a ideia de que as mulheres
devem colocar o prazer no
centro de suas vidas do
mesmo modo que colocam a
responsabilidade para com os
outros. Francisco José
Mesquita– Sociólogo
Fonte:
www.pragmatismopolitico.com.br
Documentário:
Clitoris prazer proibido

PAPO SÉRIO
1. VOCÊ ESTÁ BEM SEGURO
QUE É HOMOSSEXUAL?

2.COMO SE ASSUMIR?

Se você ainda está confuso, se tem dúvidas se é mesmo
gay ou lésbica, é melhor dar mais um tempo pois a
confusão de sua cabeça pode provocar confusão ainda
maior na cabeça das outras pessoas, sobretudo em sua
família. Nunca assuma sua homossexualidade como
forma de agressão ou vingança, num momento de raiva.
Uma decisão tão importante tem de ser bem planejadam
pelos diversos povos.

Primeiro faça amizade como algum gay ou lésbica já assumidos. Troque idéias
com outros homossexuais como eles vivem, como se assumiram, das vantagens
de deixar de ser enrustido. Frequente um pouco o ambiente homo para ver com
qual dos diversos modelos de vivência gay e lésbica você se identifica mais.
Procure fazer boas amizades, pois diz o ditado popular: "diz-me com quem
andas, que direi quem és..." Não faça nada de que vá se arrepender mais tarde."
Para mim, a homossexualidade foi uma bênção", dizia o escritor Jean Genet.
Depende de você fazer de seu futuro enquanto homossexual uma bênção ou
uma desgraça

3. VOCÊ SE SENTE SATISFEITO COM SEU HOMOEROTISMO?
Se ainda tem sentimentos de culpa, se acha que está errado, que tua forma
de amar é pecado e se tem períodos de depressão, é melhor resolver
primeiro estes problemas, assumir-se mais em outros ambientes antes de
abrir o jogo com a família. Para enfrentar esta barra, você precisa estar
muito seguro e ter uma auto-imagem bem positiva de sua própria
homossexualidade. Auto estima é indispensável para ser feliz.

Do teu cheiro...
O gosto da
tua pele
sal impregnado
em meus lábios
que me mata de
sede à beira
da fonte dos teus
prazeres.
O teu gosto na minha boca
mel que sacia meus desejos
na hora derradeira do medo
de te perder em meio aos lençóis.

Fonte: Cantinho dos Românticos

amigo gay
Depois da versão de Mônica,
Cebolinha, Cascão & cia. na
versão teen, o desenhista
Maurício de Souza resolveu

Fonte: site GGB-Grupo gay da Bahia

POESIA COLORIDA

Turma da Mônica ganha

O teu cheiro impregnado no meu corpo
perfume raro que nem a chuva
leva de mim...

ousar um pouco mais. A
turma mais famosa dos
quadrinhos brasileiros acaba
de ganhar um personagem
gay: Caio, o novo amigo da
Tina.

Volume 2, Edição 1 - Julho de 2013

Arte de Amar Expressa

Página 04

VIVER DIREITO
Sabemos que denunciar um
policial que comete algum tipo de
violência contra nós ou nossos
familiares nem sempre é uma
decisão tomada com
tranquilidade. São momentos de
reflexão que passam pelo medo,
revolta ou dor e por tantos outros
motivos que nos impedem de
concluir qual seria a decisão mais
acertada.
O que fazer? Qual o melhor
caminho? São essas as perguntas

que nos fazemos ao termos nossos
direitos violados. E certamente
poucos temos oportunidade de
ouvir uma resposta. Segue os
órgãos que podem ser acionados:
Defensoria Pública
Dá assistência jurídica gratuita às
pessoas carentes. Possui núcleos
especiais para atendimento aos
consumidores, pessoas idosas,
mulheres vítimas de violência,
proteção a pessoas portadoras de
necessidades especiais, etc.

Corregedoria da Polícia
Civil e da Polícia Militar
Órgão correcional responsável por apuração de
todo e qualquer desvio de conduta do policial.
Instaura inquérito policial quando o crime é
cometido por um agente da polícia e encaminha
para a justiça comum.
Ministério Publico - MP
O MP é o advogado da sociedade de-fendendo-a
em juízo e fora dele. É também o fiscal da Lei,
encarregado dentre outras funções de processar
aqueles que cometem crimes, e também
fiscalizar as ações dos órgãos públicos
envolvidos em investigação criminal, tais como
polícia, órgãos técnicos de perícia, etc.
O acesso ao MP pela população é via
Promotoria sem a necessidade da representação
de um advogado. Existe um promotor público
responsável por cada região do Estado. Para ter
acesso ao número de telefone do promotor da
sua área ligue para o telefone central do MP.

Ouvidoria de Polícia
Recebe denúncias da população
contra policiais militares e civis
que tenham cometido atos
arbitrários e/ou ilegais; Promove
as ações para a apuração das
queixas com a conseqüente
punição dos policiais culpados. O
impor t ante é saber que, a
denúncia também pode ser feita
anonimamente, por meio de carta
e-mail ou telefone.

Cultura Colorida
Cinema com pipoca do Arte de Amar
A temática homoafetiva sempre esteve presente na trajetória
da sétima arte. O que antes era proibido, hoje é sucesso cada
vez mais .comum.
Tanto que não bastou A vida de Adèle ter ganho a Palma de
Ouro no Festival de Cannes desde ano. Na última semana, o
pernambucano Tatuagem levou três Kikitos, incluindo o de
melhor filme, além de ter recebido o prêmio do crítica, no
aclamado Festival de Gramado.
No entanto, apesar de terem alcançado recentemente um
forte reconhecimento social, ainda existe preconceito velado
na forma como as pessoas, de uma forma geral, referem-se a
eles. Tatuagem, Flores raras e A vida de Adèle – antes de
dramas – são tachados de "filmes gays", como se o fato de
abordarem a temática os enquadrasse em um gênero
cinematográfico específico, marcado por frames em que
homens beijam homens e mulheres beijam mulheres.

Telefones úteis
Defensoria pública
(85) 3101 3434
Corregedoria da Policia Civil
(85) 3101 7354
Corregedoria da Policia Militar
(85) 3101 3546
Ouvidoria da Policia Militar
155 ou 3101 1737

PARABÉNS A TODOS!!!
Nós do Projeto Arte de Amar, parabenizamos a todos os
aniversáriantes por mais um ano repleto de cores e de amores.
05/08 - Raimunda Janaina
18/08 - Camila de Oliveira
30/09 - Verim
02/09 - Gabi
05/09 - Luana Lima
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O SIGNIFICADO DE LGBTT
sigla LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros), embora refira apenas a seis, é
utilizado para identificar todas as orientações sexuais minoritárias e manifestações de identidades de género
divergentes do sexo designado no nascimento. Inicialmente, o movimento era conhecido apenas por GLS (Gays,
Lésbicas e Simpatizantes), porém houve um grande crescimento e as pessoas começaram a se conhecer cada vez mais,
fazendo com que o movimento adquirisse outros tipos de orientações sexuais. Inclusive, o termo foi alterado de GLS
para LGBT em uma Conferência Nacional, realizada em Brasília, no ano de 2008. A inclusão do "L" na frente da
sigla do movimento gay deu-se pelo grande crescimento do movimento lésbico e pelo apoio da comunidade gay às
mulheres homossexuais.

A

Atualmente a sigla mais completa em uso pelos movimentos homossexuais é LGBTTIS, que significa: Lésbicas,
Gays, Bissexuais, Transgéneros, Transexuais, Intersexuais e Simpatizantes, sendo que o "S" de simpatizantes pode ser
substituído pela letra "A" de Aliados ou ainda acrescido a Letra "Q" de Queer que não é muito comum, porém é
utilizada em alguns países e por alguns grupos do movimento gay.
Ser lésbica: uma mulher que tem atração sexual, física e afetiva por outra mulher. As lésbicas sentem desejos sexuais
por outras mulheres, têm romances e relações sexuais com outras mulheres. Não existe uma causa definida para o
lesbianismo, assim como não se tem uma causa definida para qualquer tipo de orientação sexual.
Ser gay: um homem que tem atração sexual, física e afetiva por outro homem.
Ser Bissexual: consiste na atração afetiva (seja ela sexual, romântica ou emocional) por pessoas de ambos os sexos
(feminino, masculino), independentemente do género a que correspondem.
Transexuais: A identidade sexual não está de acordo com o seu sexo
biológico. Independente do gênero (podem nascer homens ou
mulheres), papel (tem os mais masculinos até os bem efeminados) e
orientação (existem transexuais hetero e transexuais homo), o que
define o transexual é que seu corpo é de um sexo, mas seu cérebro é de
outro. São mulheres presas num corpo de homem, ou vice versa.
Travesti: Travestis são pessoas que vivem uma parte significativa do dia
ou mesmo o dia-a-dia como se fossem do sexo oposto. Além de se
travestirem com roupas do sexo oposto é comum a utilização de um
nome social, corte de cabelo, adoção de modos e de timbre de voz
consoantes com o sexo almejado. O uso de hormônios e a realização de
cirurgias estéticas, incluindo próteses de seios e aumento dos glúteos, são muitas vezes utilizados por travestis para
aproximar o corpo ao desejado.
Crossdressers são pessoas que vestem roupa ou usam objetos associados ao sexo oposto, por qualquer uma de muitas
razões, desde vivenciar uma faceta feminina (para os homens), masculina (para as mulheres), motivos profissionais,
para obter gratificação sexual, ou outras.
Transgênero: A psicóloga brasileira Jaqueline Gomes de Jesus define a população transgênero, ou simplesmente
trans, como aquela "composta eminentemente por mulheres transexuais, homens transexuais e travestis, e por
outros grupos, tais como os denominados crossdressers, drag queens/drag kings ou transformistas, queer/
andróginos ou transgênero".

“Educando Para o Futuro”
3476.3576 / 8513.5344
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Centro de Referência LGBT Janaína Dutra
A criação do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, um órgão que tem a responsabilidade de planejar, articular
e executar ações na área de promoção, defesa e difusão de direitos de Lésbicas, Gays Bissexuais, Travestis e
Transexuais (LGBT's), é mais uma demanda do Orçamento Participativo (OP), realizada pela Secretaria de Direitos
Humanos de Fortaleza (SDH).
O equipamento é vinculado à Coordenadoria da Diversidade Sexual da SDH, e oferece acompanhamento jurídico,
psicológico e de serviço social gratuito para a população LGBT vítimas de discriminação, violência e/ou omissão e
lesão de direitos decorrentes da homofobia/lesbofobia/transfobia.

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza

Se você for discriminado/a por ser lésbica, gay, bissexual, travesti ou transexual, DENUNCIE!
Procure o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra: Rua Pedro I, s/n–Centro Informações: (85) 3452.2047 ou
crlgbtfortaleza@gmail.com - Horário de Funcionamento: Seg à Qui, das 8h30 às 12h30 e das 14h às 17h.

Janaína Dutra
Nascida Jaime César Dutra Sampaio (Canindé, 1961 —
Fortaleza, 8 de fevereiro de 2004), foi uma ativista social e
reconhecida líder travesti do Movimento Homossexual
Brasileiro.1 2
Formada em direito no estado do Ceará, Janaína Dutra foi a
primeira portadora de carteira profissional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) onde ela aparecia caracterizada
como mulher apesar de seu nome de nascimento ser Jaime César
Dutra Sampaio.
Janaína Dutra exerceu trabalho pioneiro junto ao Ministério da
Saúde na elaboração da primeira campanha de prevenção da AIDS destinada especificamente às travestís. Ela
também cumpriu cargos de liderança como membro da presidência da Associação das Travestis do Ceará (Atrac) e
da Articulação Nacional das Travestis (Antra). Além disso foi co-fundadora (1989), assessora jurídica, e vicepresidente (nos mandatos 1995, 1997, 1999 e 2001) do Grupo de Apoio Asa Branca (GRAB).
O filme Janaína Dutra - uma Dama de Ferro (2010) do produtor e roteirista internacional Wagner de Almeida
celebra a remarcável e intrépida vida da ativista.
Como advogada, Janaína frequentemente demonstrava estar ciente de que ser transexual, lésbica, gay ou bissexual
não é ilegal no Brasil desde 1830,5 apesar da histórica e atual homofobia disseminada por todo o país.
Janaína Dutra morreu vítima de câncer pulmonar aos 43 anos de idade.
Sede da 1ª Biblioteca Pública Glbtt do Brasil após a reforma realizada: União do Povo de Santa Edwiges
Inaugurada em 2010, pretende ser referência em estudo e pesquisa LGBTT, Saúde, Cultura e Gênero. Com acervo
inicial contendo livros e publicações com informações sobre DSTs HIV/AIDS, movimento LGBTT, participação
popular, Também oferece espaço de pesquisa para
estudos aberto a toda comunidade. Foi premiada pela Secretaria da Cultura do Ceará – SECULT e do Ministério da
Cultura – MINC através do Programa Cultura Viva.
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ESPIE SÓ
Não existe um ser que
nasça preconceituoso,
mas, infelizmente, o ser
humano tem uma super
pré disposição a se tornar
se conviver em um
ambiente preconceituoso.
A escola de Goiás (que
aparece no vídeo) realiza
u m p ro j eto ch a m a d o

«EducaçãoCidadã", onde
os alunos debatem
livremente sobre papéis
sociais e suas
representações. A Tv Piá
fez um vídeo lindo de um
debate dessas crianças. E
tem muito marmanjo que
não sabe nem metade do
que essas crianças estão
dizendo.

Fonte: www.youtube.com.br/tvpiameninobrincadeboneca

QUAL O MELHOR MOMENTO DE REVELAR QUE É HOMOSSEXUAL?
Se você avalia que sua família poderá
ficar muito abalada ou que talvez não
aceitarão sua orientação homossexual,
infelizmente, é melhor continuar
"fingindo que não é, e eles fingindo que
não sabem". Se você acha que eles
primeiro vão condenar, depois vão
aceitar, escolha então uma ocasião em
que a família estiver tranqüila, sem
doenças graves ou mortes próximas.

O importante é demonstrar que a única
coisa que vai mudar no relacionamento
familiar a partir de agora, é que você
deixará de viver na clandestinidade,
continuando a mesma vidinha de amor
e respeito como antes da revelação.
Tranqüilize-os que você não viverá de
escândalos, nem de prostituição e que
sabe como se cuidar contra a AIDS.

HOMOFOBIA

Já pararam para pensar no que é o amor? Pode parecer
brincadeira. Eu, uma menina que se assumiu há um pouco
mais de 1 ano e que tem apenas 20 anos, querendo dizer algo
sobre o amor! Mas não é pretenção, tampouco loucura que eu
peça essa reflexão a vocês. Vou explicar o porquê! Quando eu
era pequena minha mãe falava que nós deviamos amar os
anjos, porque eles nos protegiam durante todo o dia! Cresci e
aprendi que devia amar meus colegas da escola, porque eles
estavam comigo todos os dias para aprender também, para
me ajudar e brincar comigo. Me tornei adolescente e percebi
que existiam diversos tipos de amor: o amor que tinha pela
minha família, o que sentia pelo menino novo da sala, o que
tinha pela música… Hoje eu não sei muito sobre o amor, mas
tenho uma certeza que formulei durante toda a minha vida:
ele foi feito para ser compartilhado com os que te protegem,
com os que estão com você, com os que aprendem com você,
com os que te ajudam, com os que brincam… Eu não lembro
dos nomes nem da metade das pessoas
que eu já amei pela vida, alguns eu nem cheguei a conhecer
direito… Mas todos eles, sem dúvida, foram dignos de amor!

Taí um sentimento que é livre: o Amor. Eu nasci com ele e sou
livre para compartilhar com todos, independente do sexo, da
cor, do credo… E se todos merecem receber o meu e o seu
amor, todos também merecem – quiça tem o dever – de
compartilhar o amor! Impedir o amor de voar pelo ar é
burrice! É como dizer para um passarinho que ele não pode
voar! O amor nasceu para ser livre, para cativar, para
conquistar… Eu amo, você ama! Ponto! Se a mão que eu toco é
delicada… Se a pele que eu encosto é sem pêlos… Se a boca que
eu beijo tem batom… Não faz do meu amor mais ou menos
puro! Não faz do meu coração mais ou menos são! A
homofobia, além de injusta, é burra! Ela cativa e mata a
liberdade. Faz com que o homofóbico, além de perder a razão,
perca a oportunidade de liberar esse sentimento tão perfeito
que é o amor! Uma campanha tem circulado pelo Facebook,
que diz: "Bater em gays não te faz mais hétero… Só te faz menos
homem!" É estranho mesmo, num mundo de diferenças
dizerem que amar é errado! Ainda bem que, por mais que a
guerra homofóbica siga até longe… O amor pode e vai Muito
Autora:Feh do blog sapatomicas
além!
http://sapatomica.com/blog/2011/10/06/pensamentos-homofobia
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"Ninguém neste mundo tem o
direito de dizer a quem quer que
seja que o seu amor por outro ser
humano é moralmente errado"
(Barbara Streisand)

Ponto de Leitura

Mundo Col or ido
ESPORTE
COLORIDO
Atualmente com 70 Atletas nas categorias sub-14,
sub-17 e adulto com treinos físicos e
técnicos nas modalidades de Vôlei, Futebol,
Futsal, Society e campo participando de eventos,
seminários e competições.

teca LGBT T
Biblio

Reinaugurada em 2010, pretende ser
referência em estudo e pesquisa LGBTT, Saúde,
Cultura e Gênero. Com acervo inicial contendo
livros e publicações com informações sobre
DSTs HIV/AIDS, movimento LGBTT, participação
popular, Também oferece espaço de pesquisa
para estudos aberto a toda comunidade. Foi
premiada pela Secretaria da Cultura do Ceará
– SECULT e Ministério da Cultura – MINC através
do Programa Cultura Viva.

A iniciativa pretende
fortalecer a Biblioteca
LGBTT Arte de Amar por
meio de aquisição de
acervo (livros e demais
publicações e suportes
de leitura: revistas, gibis,
CDs, DVDs, etc.), e Feira
cultural Canta Curió e
Teatro de rua LGBTT.

Pontinho
de
Cultura

ArtAe
de mar

Premiado pelo Ministério da Cultura,
SECULTFOR, visa valorizar e promover
a cultura da infância com práticas
sociais dos saberes e fazeres lúdicos.
Cujo o principal norteador das ações
é o Estatuto da Criança e do
Adolescente-ECA.

E HO
N
CIBIN
U
L
C
Premiado pelo Ministério da Cultura,
SECULTFOR, realizado semanalmente no
auditório da sede da entidade no qual é
oferecida a exibição de filmes que
sensibilizem o público quanto a temática
de educação sexual e direitos humanos.

Evento realizado semanalmente no auditório
da sede da entidade no qual é oferecido e
exibição de filmes que sensibilizem à família e
à comunidade infantil, através da arte, da
dança e do canto, como também socializar
com as escolas e núcleos.
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