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Nossa Homenagem
O mundo é feito por diversos tipos de pessoas: pessoas que curam com a força do seu
amor, que aliviam dores com a sua compaixão; pessoas glamorosas, maravilhosas; pessoas
que nos fazem rir, batalhadoras e talentosas. O Mundo também é feito por pessoas,
nem tão conhecidas ou famosas...pessoas que deixam para trás tudo o que têm,em busca
de uma vida nova...pessoas que, todos os dias, encontram-se diante de um novo
começo...
Neste mês o Jornal Arte de Amar Expressa presta homenagem ao nossos guerreiros e
guerreiras: em Fortaleza Joca (dono da barraca do Joca–Beira mar), Lena Oxa
(comunicadora travesti do Ceará), Barná ( cabeleireiro dono do Barná Clinic Hair), Helô
Salles (cantora) ; no Brasil: Jean Wyllys (jornalista, escritor e deputado federal),
Alexandre Herchcovitch (estilista brasileiro), Adriana Calcanhoto (cantora e
compositora), Daniella Mercury (cantora); internacionais: Elton John( cantor e
compositor), Angelina Jolie (atriz e cineasta), Ricky Martin ( cantor). Um homosexual
pode ser seu irmão, o seu primo, o seu tio, pode ser a sua irmã, a sua mãe ou o seu
pai.

Convidamos a todos que tenham interesse em publicar textos, poesias, resenhas (livros e
filmes) e desenhos que nos enviem via email (artediamar@ hotmail.com).
Danielle Vidal
Assistente Social

MERCADO DE TRABALHO
O preconceito contra transexuais no mercado de trabalho
Segundo a Associação das Travestis e Transexuais do Triângulo Mineiro (Triângulo
Trans), apenas 5% das travestis e transexuais de Uberlândia estão no mercado de trabalho
ditoformal. As demais, 95%, estão na prostituição. Número semelhante é apresentado pela
ANTRA - Associação Nacional de Travestis e Transexuais, segundo a qual 90% das travestis
e transexuais estão se prostituindo no Brasil. Ainda que elas queiram arranjar um emprego
com rotina, horário de trabalho e carteira assinada, o preconceito fica evidente quando elas
se candidatam a uma vaga. Daniela Andrade, militante feminista e ativista trans da cidade de
São Paulo e membro da Comissão da Diversidade Sexual da OAB-Osasco, sente isso no
cotidiano. Pensando nesse panorama e utilizando seus conhecimentos na área de programação,
Daniela, junto com mais dois companheiros, idealizou e colocou no ar o site Transempregos,
com o fim de aproximar travestis e transexuais do mercado de trabalho.
Transexuais e travestis enfrentam ainda estigmas ligados à violência e à prostituição que
parecem não se dissociar do gênero, mesmo com o esforço dos indivíduos para serem
reconhecidos por diversos segmentos da sociedade. Só recentemente, por exemplo, alguns
Estados reconheceram o uso do nome social sem que tenham feito a mudança de redesignação
sexual.
"Muitos dos transexuais não querem passar pelo processo cirúrgico por ser difícil e
doloroso", detalha o professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC),
Alexandre Fleming.
Para o professor, o mercado de trabalho em Fortaleza ainda precisa se abrir mais para
pessoas de outros gêneros. "Não é só aceitá-las no emprego, é preciso aceitar a identidade
social delas", afirma Alexandre Fleming. "Às vezes um empregador associa aos candidatos de
empregos estigmas e não leva em conta outras trajetórias que não remetem aos preconceitos
atribuídos ao gênero", completa.
O pesquisador ressalta que a abertura do mercado de emprego ajuda a própria sociedade
acompreender as transexuais e os travestis, evitando a estigmatização dos indivíduos. "A
prostituição não é um destino, é uma circunstância da discriminação e da violência. Para se ter
uma ideia de como a sociedade, em geral, ainda é fechada, a transexualidade é tratada pelo
Código Internacional de Doenças como uma patologia", explica.
Fonte>diário do nordeste março de 2013.

Cineclube LGBTT Informa:

Azul é a cor mais quente são quentíssimas as cenas na cama entre duas moças. Não só de
sexo, mas de amor.
Como uma música que nos vem à cabeça, de repente, ela (Adèle) tropeça em um azul intenso, no meio da rua, e
toda a cidade se expande, pintada unicamente por esse tom que vinha dos cabelos daquele que seria o seu primeiro
amor, outra mulher (Emma). O hiper realismo é o grande mérito de La Vie d’Adèle, o longa do
diretor tunisiano Abdellatif Kechiche. Longa mesmo: 180 minutos. Um realismo que emociona e
que espanta o preconceito, joga às favas o moralismo. O título do filme em português é: ‘Azul é
a cor mais quente’.

Tocante, sensível, cheia de nuances, dilemas existenciais e mudanças de humor. Um papel
dificílimo. É uma menina em busca de uma definição, de um rumo e de seus próprios desejos.
Uma hora ela parece uma moleca comum, nem tão bonita. Noutro momento, „Adèle‟ se torna
tão sexy em sua vulnerabilidade e devoção a „Emma‟ que é impossível não se apaixonar por ela.

ESPIE SÓ
Contar a vida de Joca (dono da barraca do Joca–Beira mar), Lena Oxa (comunicadora travesti
do Ceará), Barná ( cabeleireiro dono do Barná Clinic Hair), Helô Salles (cantora).

VAMOS LER

50 Tons de Cinza - E. L. James
Extremamente sedutor, enigmático, cheio de mistérios e completamente apaixonante. Nestas
poucas palavras exprimo tanto a essência do livro, quanto de seu personagem
principal Christian Grey.
O livro conta a história de Anastasia Steele, uma jovem e ingênua estudante de
literatura que aos 21 anos nunca teve um namorado. Ana, como prefere ser chamada, é uma
mulher bonita, inteligente, mas extremamente desastrada. Ela mora com a amiga autoritária
Katherine Kavanagh – ou simplesmente Kate –, que estuda jornalismo.
Kate consegue marcar um horário para entrevistar Christian Grey, um bilionário de 28
anos que comanda um negócio multinacional. Não obstante, ela acaba adoecendo no dia da
entrevista e solicita que Ana a realize em seu lugar. Ana corresponde ao pedido de Kate e nem
imagina os rumos que sua vida iria tomar após aquele dia.
Quando Ana e Christian se conhecem, logo sentem uma forte atração um pelo outro.
Apesar de sua inexperiência, Ana parece decidida a encarar um relacionamento e se entregar
ao amor. Christian, por sua vez, é um homem com preferências estranhas e isso faz Ana
hesitar em um primeiro momento.
Não demora muito para que eles embarquem num intenso e sensual caso de amor. Ana
ignora completamente os conselhos de sua amiga Kate e se deixa seduzir pelo homem que,
para ela, é sinônimo de perfeição. Ela descobre mais sobre seus próprios desejos e se choca

ao descobrir também que por trás daquele homem de sucesso existe um passado misterioso e
segredos obscuros.
Fonte> igo maya http://ymaia.blogspot.com.br/2013/05/resenha-cinquenta-tons-decinza.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------Tá com dúvida se casa ou compra uma bicicleta? Não sabe se liga ou não para o pretê do escritório? Precisa
de uma dica de receita para impressionar os amigos? Tem alguma história boa para dividir? Quer jogar
conversa fora? Manda um e-mail para artedeamarprojeto@yahoo.com.br. Quem sabe tenhamos um bom
conselho para te dar.
------------------------------------------------------------------------------

FIQUE SABENDO
O que é Relacionamento aberto:
Um relacionamento aberto é um tipo de relacionamento onde duas pessoas estão
envolvidas mas estão "abertas" ao possível envolvimento físico com outras pessoas.
Em um relacionamento aberto, não há sentido de exclusividade, e as duas pessoas
concordam que podem se relacionar com outras pessoas sem que isso seja considerado como
uma traição ou infidelidade. Este tipo de relacionamento é visto como uma alternativa aos
relacionamentos baseados na monogamia, o tipo de relacionamento mais comum nos dias de
hoje.
Para muitos casais, um relacionamento aberto é uma filosofia de vida, um sinônimo de
“amor livre”, o que significa que as pessoas assumem o seu relacionamento, mas se
encontrarem pessoas interessantes, elas não vão deixar a oportunidade passar.
Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, um relacionamento aberto requer
regras e normas bem estabelecidas. Essas regras serão diferentes dependendo de cada
casal, mas pelos menos algumas regras básicas devem existir. Por exemplo, alguns casais
definem que o seu parceiro só pode se envolver com outra pessoa quando não estiverem
juntos. Também podem estipular que não podem se envolver com amigos um do outro. Uma
área muito importante no âmbito dos relacionamentos abertos é a saúde. Uma pessoa deve se
proteger sempre, principalmente quando tem mais do que um parceiro/a, para evitar doenças
sexualmente transmissíveis. Mentiras e omissões podem causar a perda de confiança em um
casal. Você não deve estar em um relacionamento aberto, se não conseguir ser verdadeiro a
respeito do seu envolvimento com outra pessoa. Para evitar mentiras, muitos desses casais
evitam fazer perguntas concretas.
Naturalmente, existem pessoas a favor e outras contra os relacionamentos abertos. As
pessoas contra afirmam que um relacionamento aberto é um ato de promiscuidade, sem
regras, sem respeito, onde "ninguém é de ninguém". Muitas pessoas acreditam que quem ama
verdadeiramente não conseguiria estar num relacionamento assim. Contudo, as pessoas a
favor veem um relacionamento aberto como um relacionamento sincero, com regras e
compromisso, admitindo que em quase todos os relacionamentos monogâmicos as pessoas

gostariam de ter o tipo de liberdade que um relacionamento aberto oferece. Muitas pessoas
em relacionamentos abertos rejeitam a comparação com o simples "ficar", argumentando que
o ficar é uma atitude que não revela sentido de compromisso, o que acontece nos
relacionamentos abertos.
Um dos casais mais famosos e um dos primeiros a assumir o seu relacionamento aberto
foi Sartre e Simone de Beauvoir, que estiveram casados durante mais de 50 anos, até a
morte de Sartre.

LEIA ESCUTE E VEJA
A Praça Verde Historiador Raimundo Girão é um dos espaços mais amplos e belos do Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com capacidade para acomodar 4,5 mil pessoas, o espaço
recebe shows de grande porte e eventos infantis que atraem milhares de crianças e pais.
Quem visita o espaçoem um dia de domingo se depara com dezenas de crianças pulando
amarelinha, brincando de pega-pega, aprendendo a confeccionar brinquedos tradicionais como
pião, carrinhos, pipa e bambolê, visitando exposições, e se lambuzando com muita tinta guache.
É o Brincando e Pintando no Dragão do Mar. Acompanhadas por uma equipe de recreadores as
crianças colorem a Praça Verde e deixam o lugar ainda mais bonito.
Na programação normal do Dragão do Mar, a Praça Verde recebe também escoteiros, o
Narrativas em Volta do Fogo, que convida escritores, poetas, jornalistas, cineastas, músicos e
artistas em geral para contar histórias diversas perto da fogueira, além do Tai Chi Chuan e Yoga .
Esses eventos são abertos ao público.
Anexo a Praça Verde, está o Ateliê de Artes, um espaço para a realização de cursos, oficinas,
debates e outras atividades.
Passeio Público
Patrimônio histórico e afetivo de Fortaleza, o Passeio Público (rua Dr. João Moreira, s/n – Centro)
já é reconhecido como um local propício à convivência e ao encontro.
Tombado pelos três poderes, o espaço foi totalmente recuperado para visitação em 2007 e,
desde então, vem sendo mantido pela Prefeitura. Com nova ambientação e cardápio
diferenciado, o Café Passeio abre com self-service no almoço e lanches ao longo da tarde.
Renovando a programação diária, o quiosque firma-se como uma opção saudável e saborosa de
alimentação no Centro.
Confira a programação:
Sextas-feiras: programação musical a partir de 17 horas
Sábados: a partir de meio-dia, música instrumental do projeto Sol Maior e a tradicional feijoada
Domingos: a partir de 9 horas, piquenique com atrações infantis e almoço self-service

PAPO SÉRIO
Dez cuidados para quem tem um relacionamento amoroso no trabalho:
1º) Evite carícias, apelidos, cena de ciúme nas dependências da empresa;
2º) Evite troca de e-mails pessoais e bilhetinhos dentro do local e horário de
trabalho;
3ª) Detalhes do relacionamento não devem ser comentados nunca;
4ª) Evite brigas, discussões e choro por telefone, mesmo que seja dentro do
banheiro, devem ser evitados, pois geram fofocas;
5ª) Controle seus impulsos e separe sempre seus sentimentos de suas atividades
profissionais, altos e baixos podem interferir na sua produtividade;
5º) Conviver simultaneamente numa relação amorosa e profissional requer a
habilidade de passar de um papel para o outro com a destreza de um equilibrista;
6ª) Não controle, nem impeça as amizades do seu companheiro com os demais
colegas de trabalho;
7º) O bom relacionamento interpessoal do par amoroso pode ser confundido com
namoro. É incrível, mas quem está à sua volta sabe se você está tratando de
assunto de trabalho ou namorando...;
8º) Cuidado para não correrem o risco de se distanciar do grupo de trabalho e
alimentar esse tipo de suspeita;
9º) Caso exista um real interesse entre o(a) superior(a) e subordinado(a), antes de
qualquer atitude, deve ficar claro que não haverá qualquer favorecimento ou
malefício como consequência desse romance;
10º) Caso o relacionamento termine, é importante manter a ética e não sair falando
mal do outro.

VIVER DIREITO
Hospitais da rede pública oferecem cirurgia de mudança de sexo para mulheres.
Desde 2.008 era possível aos homens realizarem cirurgia de mudança de sexo. Agora,
graças a Portaria 2.803 de 19 de novembro de 2.013, será possível também às mulheres
procederam a alteração do sexo.
As homossexuais que não se reconhecem em um corpo de mulher poderão adequar o
biológico ao psicológico no Sistema Único de Saúde (SUS). Hospitais da rede pública já podem
oferecer a cirurgia de mudança de sexo para mulheres se tornarem transexuais. A norma
entrou em vigor em 21/11/13, com a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde no
Diário Oficial da União. Além da inclusão das mulheres, a nova regra amplia o leque de
procedimentos de mudança de sexo para os homens, no âmbito do SUS. Desde 2008, o SUS já
contempla a cirurgia de mudança de sexo para quem nasceu homem, mas se considera mulher.
A partir de agora, mesmo quem não pretende se submeter à cirurgia de troca de sexo,
como os travestis, pode contar, além dos tratamentos hormonais, com a possibilidade de
implantar próteses mamárias pela rede pública.
A portaria é resultado de uma decisão judicial que determinou que o ministério ofereça o
processo transexualizador para ambos os sexos. O tratamento é oferecido no Rio de Janeiro,
em São Paulo, em Porto Alegre e em Goiânia, por hospitais universitários. De acordo com o
ministério da Saúde, os transexuais masculinos passam a ter direito a cirurgia de retirada da
mama, do útero e do ovário, além de terapia hormonal para o desenvolvimento da aparência
masculina.
A cirurgia de retirada de parte da vagina e a de implante peniano e testicular, no
entanto, entra no rol de procedimentos com caráter experimental. A pasta explica que, no
caso da adequação ao sexo feminino, a literatura médica é extensa e consolidada. Já no caso
das cirurgias de homens trans ainda não há evidência científica que comprove o resultado
satisfatório.
Embora a inclusão da cirurgia de mudança do sexo feminino para o masculino no Sistema
Único de Saúde (SUS) seja considerada um avanço para a adequação da fisiologia com o lado
psicológico de alguns homossexuais, médicos alertam que esse procedimento é extremamente
complexo. O ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica do Distrito Federal
(SBCP-DF) Luciano Chaves ressalta que essa é uma operação pouca prática. Ele explica que a
cirurgia consiste na criação de uma estrutura peniana, que geralmente envolve a reconstrução
por meio de um retalho de pele. "Na maioria das vezes, esse retalho é retirado da parte
interna da coxa e é usado para cobrir uma prótese de silicone", detalha.

Já a cirurgia feita no homem que quer órgão sexual feminino, segundo ele, é consolidada
e coleciona bons resultados. Ele esclarece que, nesse caso, é feita uma amputação da
estrutura cavernosa do pênis e o esvaziamento da bolsa escrotal. "Essa bolsa passa a ser o
tubo vaginal e a pele é introduzida a para dar forma", relata. A recuperação dura, em média,
60 dias. De 2008 a 2012, o SUS fez 192 atendimentos para a população transexual.
O processo, entretanto, é iniciado dois anos antes, com tratamento multidisciplinar, que
inclui avaliação psicológica e terapia hormonal.
Acessem o link Portaria 2.803/13 e conheçam a íntegra da norma. Fonte: direitoslgbtt.com
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