Volume 3, Edição 1 - Agosto de 2013

Arte de Amar Expressa
JORNAL LGBTT

Arte de Amar na Cultura LGBTT
Chegamos no mês de agosto com o mês da Visibilidade Lésbica , fora de ﬁcção somos
nós, as mulheres invisíveis, lésbicas guerreiras de verdade, cotidianamente no
enfrentamento ao racismo,machismo, sexismo e lesbofobia. Vivenciamos nossa lesbianidade
de mil maneiras. Ela “faz sentido”, é “natural”, “sentimento”, “emoção intensa”, é “ser livre”, é
um caminho diferente para cada uma, que começou na adolescência ou na fase adulta, “desde
sempre” ou depois de um tempo de relacionamentos heterossexuais. Após o Núcleo de
Pesquisas da América Latina (NuPAL) ter divulgado seu polêmico estudo que trazia as 10
vantagens em ser gay, milhares e milhares de leitores escreveram para o Núcleo. 80% das
correspondências diziam: “kkkkkkkk, resolvi assumir”. 15% diziam: “seus machistas,
homofóbicos, desgraçados!” e 5% diziam: “precisamos de um estudo com lésbicas.” Quem
sabe o Arte de Amar possa contribuir com essa pesquisa?! O Arte de Amar vem com a idéia
de compartilhar e debater a diversidade de experiências que vivemos como lésbicas e
bissexuais em casa, na rua, no trabalho, na nossa militância…
O que você faria, leitor(a), se você fosse hoje, 29 de agosto de 2013, uma garota
lésbica de 17 anos de idade completamente bombardeada de informações acerca do seu
viver, de dúvidas sobre o seu amar e de preconceitos contra o seu ser? Convocamos, então, à
luta diária por direitos humanos, consciência coletiva e nada mais. Assistamos à lésbica ter o
direito de ser lésbica. Desta forma, podemos nos tornar, juntos, mais visivelmente humanos.
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

Coordenadoria
Especial Estadual de
Políticas Públicas
para LGBTT

Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social
Secretaria da Cultura do Estado do Ceará

NOSSO SITE: http://artedeamarprojeto.wix.com/artedeamar
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Eventos
XIV PARADA PELA DIVERSIDADE SEXUAL DO CEARÁ

As Glamorosas do Arte de Amar.....
ARRAZARAM LINDAS.....

Com o tema "LGBTT no armário nunca mais! União e
Conscientização na luta contra o fundamentalismo", XIV Parada pela
Diversidade Sexual do Ceará foi realizada por todos os Grupos LGBTT
(como GRAB, Arte de Amar,Biblioteca LGBTT, Cine ClubeLGBTT e
ATRAC e entre outros..). Tradicionalmente a parada é realizada
sempre no ultimo mês de Junho, porém nesse ano devido a ﬁnal da Copa
das Confederações, no dia 30 de Junho, foi adiada para o dia 7 de
Julho (domingo).
A edição de 2013 reuniu cerca de mais de quinhentas mil
pessoas, celebrando conquistas como o arquivamento da "Cura Gay", o
casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, o dia do orgulho LGBTT
e a reinvidicação da PL 122, e o rompimento das barreiras do
fundamentalismo, e principalmente pelo o ﬁm da impunidade de casos

violentos contra o público LGBTT.
Ah, mas você pode perguntar, o que é esse fundamentalismo. Segundo a Revista Super Interessante,
fundamentalismo é o termo usado para se referir à crença na interpretação literal dos livros sagrados.
Fundamentalistas são encontrados entre religiosos diversos e pregam que os dogmas de seus livros sagrados sejam
seguidos à risca. E nada que é extremo é bom né?!
O evento aconteceu na Av. Beira Mar, reunindo pelo menos oito (8) trios elétricos. Houve atraso e faltou
organização no trânsito, o que causou transtornos para motoristas e participantes da XIV Parada Gay Coordenada
pelo GRAB que de uma forma impecável consegui superar as diﬁculdades com muito ﬁrmeza e determinação..
E é claro que nós do Projeto Arte de Amar, marcamos nossa presença, cheias (os) de simpatia e glamour, e
posso dizer em nome de TODAS (OS) do Arte de Amar, que apesar dos pesares, FOI UM ARRASO !!!E vai icar para
memória!!!

VISIBILIDADE LÉSBICA
A Câmara Municipal de Fortaleza realizou, na tarde desta quinta-feira, 29,
uma audiência pública para comemorar o Dia da Visibilidade Lésbica no Brasil,
celebrado, anualmente, no dia 29 de agosto. A data foi instituída em 1996, quando
da realização do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas (Senale), no Rio de
Janeiro.
De acordo com alguns lideres de defesa a população LGBTT que estiveram
presentes na audiência tais como a Toinha Rocha (vereadora do PSOL), Alice
Oliveira (fundadora do Grupo Somos), Lena Oxa (militante LGBTT), George Sósa
(Presidente da Biblioteca LGBTT e representante do projeto Arte de Amar),
discutiram sobre as necessidades e as diﬁculdades que as lésbicas sentem diante a
sociedade e da total ausência de um Conselho Municipal LGBTT, onde foi lamentado
a ausência de representantes da Secretaria de Direitos Humanos e da
Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual de Fortaleza.
a. d
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juniorsouzaswing@hotmail.com
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MERCADO DE TRABALHO
LGBTT NO MERCADO DE TRABALHO
Há algum tempo eram comuns estereótipos em certas
proﬁssões, como por exemplo: o cabeleleiro , gay ou jogadora de
futebol “sapatão”. Apesar de estarmos em 2013, no auge da luta
pelos direitos gays, com várias conquistas importantes para a
comunidade GBTT, ainda encontramos muito preconceito no
mercado de trabalho. Principalmente para as lésbicas mais
masculinas ou para as bees mais pintosas.Entretanto, ainda há
esperança! Algumas empresas vem, cada vez mais, investindo na
diversidade sexual.

O fotógrafo John Ganun se inspirou em cartaz da
Segunda Guerra e fez campanha pró-gay no Exército

No Brasil, o grupo ainda é pequeno. Podemos citar entre
outras: Vida Freedom (o primeiro seguro de vida para casais
homossexuais do Brasil), TAM Viagens, o Banco do Brasil, o Flash
Power, a Nokia Brasil e, pelo menos aqui no nosso estado, Brasil
Center Comunicações e entre outras.

Segundo pesquisa feita pela Market Analysis, um a cada dois brasileiros considera importante que as marcas
sejam amigáveis aos homossexuais. Ainda segundo o levantamento, apenas um entre 10 entrevistados aﬁrmaram
conhecer marcas com atitudes positivas em relação ao público homossexual.
Lembrando que em alguns estados a discriminação por orientação sexual pode render multa. Como no estado
de São Paulo, onde quem ofende ou discrimina homossexuais no ambiente de trabalho pode pagar R$ 16 mil de multa se
for condenado. O valor sobe para R$ 49 mil em caso de reincidência. Se o processo for contra uma empresa e ﬁcar
provado que a multa é pequena diante do seu porte, a quantia pode ser aumentada em dez vezes, chegando a R$ 493 mil
aproximadamente.
Outros avanços nos direitos da população LGBT em Fortaleza
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Lei Municipal 9.136/2006 - Concede benefícios previdenciários aos
companheiros/as de servidores/as públicos municipais que são lésbicas, gays ou
travestis, transformando a vida de vários/as servidores/as LGBT que antes da atual
gestão não possuíam direitos previdenciários reconhecidos e garantidos pela
Prefeitura de Fortaleza.
Lei Municipal 8.211, de 1998, prevê punição para estabelecimentos
comerciais que discriminem um cliente por conta de sua orientação sexual ou
identidade de gênero.

TELEFONES ÚTEIS
Defensoria pública
(85) 3101 3434

Corregedoria da Policia Militar
(85) 3101 3546

Corregedoria da Policia Civil
(85) 3101 7354

Ouvidoria da Policia Militar
155 ou 3101 1737

ANIVERSARIANTES
DE AGOSTO
07/08 – Maxwell
05/09 – Luanna Lima
10/09 – Laís Shofia
30/09 – Verym
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CINECLUBE LGBTT INFORMA:
Vanessa Giácomo faz cena lésbica no ilme “Solidões”.
A atriz Vanessa Giácomo, que está aprontando as suas como a
secretária vingativa Aline em "Amor à Vida", faz outro papel de mulher
de personalidade complexa, desta vez no ﬁlme “Solidões”, dirigido pelo
músico Oswaldo Montenegro . Sua personagem se deﬁne como muito
sexual, mas não gosta de ser tocada por outras pessoas.
O longa tem estréia prevista para este mês em cinemas de São
Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, e
mistura ﬁcção, musical e documentário, sempre acerca do tema solidão.
Montenegro já incursionou pela cinema como o premiado ﬁlme “Leo e Bia”,
em 2010.
Com seis ﬁlmes e nove novelas no currículo, Vanessa Giácomo iniciou sua carreira na televisão em 2004, ao
ser escolhida para protagonizar o remake da novela “Cabocla”. No teatro já participou de montagens de peças
intensas, como "Valsa Número 6", de Nelson Rodrigues.

ESPIE SÓ!
A garotinha de apenas 5 anos Shiloh, a ﬁlha de Brad Pitt e
Angelina Jolie, pediu para que a família toda a chamasse de Shax,
nome terminado com a letra x para ﬁcar parecida com seus irmãos
Maddox, Pax e Knox. O pedido não pegou a família Jolie-Pitt de
surpresa, já que seu lado masculino é conhecido desde pequena.
Shiloh sempre desﬁlou com botas, calças, coletes e brinca com
carrinhos em vez de usar vestidos, tiaras e brincar de boneca.
Sobre o fato de sua mãe Angelina Jolie ser
declaradamente bissexual, as especialistas concordam não há
inﬂuencia na orientação sexual dos herdeiros.
Hoje em dia se acredita que a homossexualidade tenha uma
razão biológica. E ela é irreversível. Não adianta reprimir, bater,
obrigar. A maioria dos gays nasce de pais heterossexuais, então
não há indícios de correlação entre pais e ﬁlhos homossexuais. No
caso de pais gays, a criança vai ter mais aberturas para experimentações, para fazer, de repente, coisas que
heteros têm vontade, mas não tem coragem.

ESPORTE
COLORIDO
Com muita honra, registramos em nossa pagina esportiva, a organização e o compromisso deste cidadão que
tanto tem realizado em prol do futebol feminino mesmo sem o apoio dos órgãos que se dizem competente.
Roberto Tintão aos trancos e barrancos e com muitas diﬁculdades consegue chegar ao ﬁnal da competição que
envolve mais de duzentas atletas, contribuindo assim de forma direta no desenvolvimento desta comunidade tão
descriminada e abandonada pelos poderes públicos. Vale ressaltar que o mesmo não é Liga ou Federação apenas um
cidadão comum que merece nosso respeito e admiração, Muito obrigado e que Deus continue a te iluminar.
George Sósa
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Casal gay é agredido e agressores são liberados.
Um casal de gays de 35 e 23 anos foram agredidos por ao
menos dez pessoas na rua Augusta, na Consolação, região central de
São Paulo, por volta das 4h desta quarta-feira.
As vítimas disseram à polícia que estavam se despedindo
com um beijo em frente a um bar quando começaram a ser
agredidas por um grupo de skinheads. Segundo as vítimas, um dos
agressores utilizava uma mochila para bater.
Os dois agredidos tiveram ferimentos na cabeça e foram
levados ao pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, onde foram
atendidos e liberados.
Apesar da diﬁculdade das vítimas em descrever os agressores, os policiais conseguiram deter três homens e
uma mulher suspeitos na avenida Augusta.
Com os suspeitos detidos foram apreendidos uma madeira com pregos na ponta, duas facas, um canivete e
uma arma de artes marciais chamada de nunchacku (dois bastões unidos por uma corda ou corrente).
Segundo a Polícia Militar, os homens detidos são carecas, um deles tem uma tatuagem na cabeça e outro uma
no peito escrito skinhead. As facas estavam escondidas na bolsa da mulher detida, segundo a PM.
O casal reconheceu os agressores, mas preferiu não denunciá-los e foram liberados (não deviam ter feito
isso, tinham que denunciar mesmo, se não atos como este, nunca irá parar).
E você caro leitor, o que acha dessa atitude? O que você faria se fosse vítima desse tipo de violência?
Escreva-nos, visite nosso site: www.artedeamarprojeto.wix.com. Seu comentário poderá ser publicado em nossa FunPage.

VEJAM LÁ NO CÉU!
Pouca gente sabe,mas as HQs (Historias de Quadrinhos) são a
forma de mídia que mais acompanha as mudanças do comportamento
do mundo. Somado a isso,desde o ﬁm dos anos 70 e da famosa
liberação sexual é cada vez mais comum a presença de ﬁguras
importantes que também são Homossexuais, e as HQs como eu disse
anteriormente acompanharam essa mudança, mostrando vários
personagens interessantes. Hoje em dia existem pouco mais de 200
personagens de HQs Homossexuais, heróis, vilões e coadjuvantes,
aqui vão os 10 mais importantes!
São eles: Starman (DC Comics); Colosus (Marvel Ultimate);
Hulking e Asgardiano (casal Gay da Marvel); Estraño (personagem
extinto da DC Comics); Gear (amigo do Super-Choque, porém o da
versão dos quadrinhos); Grace (Dc Comics); Questão - Renne Montoya
(DC Comics); Apolo e Meia-Noite (DC Comics); Batwoman – Kate Kane
(DC Comics); Estrela Polar (Marvel).

“Educando Para o Futuro”
3476.3576 / 8513.5344

Volume 3, Edição 1 - Agosto de 2013

Arte de Amar Expressa

Página 06

teca LGBT T
Biblio

VAMOS LER POESIA COLORIDA
Amor erótico
Seus lábios posso sentir beijando meu corpo ao cair da
noite
Sentindo cheiro de malicia, em meio caricias ardentes
Sussurrando em meu ouvido coisas que me arrepiam
Suas mãos me acariciando me levam a mundos
inexistentes
Que nem o mais sábio poeta poderia descrever
Quando cobertos somente pelo lençol da noite
Os amantes se entregam a um jogo de prazeres
Onde o proibido é o inexistente e o permitido o real
Quando os corpos se tornam em um único
Levados por um movimento sincronizado e intenso
Onde o ápice dos corpos ocorre numa forma natural
Onde os desejos foram realizados e os corpos saciados.
Autora: Elisangela Silva

Livro “Homofobia nas Famílias da minha Terra” é lançado na Unifor
A Universidade de Fortaleza realiza, no dia 13 de novembro, o lançamento do livro Homofobia nas
Famílias da Minha Terra, do professor João Jorge Raupp Gurgel. O evento, a partir das 19 horas, no Teatro
Celina Queiroz, é aberto ao público.
O livro aborda os dilemas dos homossexuais no convívio com suas famílias majoritariamente
heterossexuais, retratando a difícil tarefa da convivência em meio ao desejo de expressar seus sentimentos
afetivo-sexuais e aos impactos psicológicos.
A obra traz, também, estatísticas alarmantes. “O relatório da Anistia Internacional de Direitos
Humanos aponta a sociedade brasileira como uma das mais homofóbicas do mundo ocidental. No Brasil, o risco
de um gay ser assassinado é 13 vezes maior do que nos Estados Unidos”, frisa o terapeuta e colaborador Fábio
Barbieri.
Além do autor, estarão presentes no lançamento o terapeuta Fábio Barbieri e a diretora da Diretoria de
Comunicação e Marketing da Unifor, Erotilde Honório.
Sobre o autor
João Jorge Raupp Gurgel é mestre em psicologia, especialista em família e ﬁlosoﬁa da psicologia. Foi professor
da Unifor e, atualmente, está aposentado por invalidez. Aos 49 anos, foi diagnosticado com Esclerose Lateral
Amiotróﬁca (ELA), após começar a apresentar problemas na fala.

CONSELHO É BOM!
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 artediamar@hotmail.com
Quem sabe tenhamos um bom conselho para te dar.
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PAPO SÉRIO!
Como sobreviver ao inal de uma relação lésbica?
Este é um processo que pode demorar até 1 ano… Ficam aqui alguns conselhos para a ajudar a superar o
ﬁm da sua relação.
Aceite o que aconteceu
O choque pode fazê-la pensar que isto não poderia ter acontecido, ou que nem acredita que isto aconteceu, ou
até que amanhã estará tudo igual, mas o melhor é mesmo aceitar o que aconteceu. Quanto mais depressa aceitar
o que lhe aconteceu, e acreditar que foi de vez, mais depressa estará pronta a sarar a ferida.
Afaste-se da sua ex
É normal sentir-se zangada com a sua ex – esta é a segunda fase da rutura da relação. Nesta fase é boa ideia
afastar-se da sua ex, se ainda não o tinha feito. Por vezes, devido a circunstâncias como viverem numa casa
conjunta, terem os mesmos amigos, terem ﬁlhos em conjunto, etc., é comum que mesmo depois da separação
vivam juntas ou convivam bastante. Mas, especialmente nesta fase, deve evitar conviver com a sua ex. E, acima
de tudo, evite perguntar a amigos sobre ela, especialmente sobre como é a sua nova namorada. Separe-se
mesmo, e aproveite para ter uma nova visão da vida. Isto acima de tudo evita que se auto torture!
Procure ajuda
Procure o apoio junto dos seus amigos, e não dos amigos em comum. Nesta fase é necessário ter uma voz amiga
reconfortante e que esteja do seu lado, e isso só é possível com amigos que sejam apenas seus amigos, e não de
ambas. Este amigo será o ideal para lhe dizer que é uma boa pessoa e que está melhor desta forma: isto é o que
precisa de escutar nesta altura.
Sinta-se triste mas não deprimida
É normal que se sinta triste com a separação: é normal chorar e sentir pena de si. Contudo, se começar a sentirse deprimida e não apenas triste, está na hora de dizer STOP, e de começar a pensar em si. Se perceber que
está a demorar muito tempo a passar esta fase de tristeza, então procure a ajuda de um proﬁssional, pois por
vezes uma separação pode deixar qualquer uma de nós a sentir-se fragilizada e pior: deprimida. Dê-se o tempo
necessário para chorar, mas esteja atenta para que este tempo não se estenda demais.
Não tente ﬁcar amiga
Nada contra depois de uma relação, as duas pessoas ﬁcarem amigas, mas a verdade é que nesta fase de pósseparação isso não é de todo boa idéia. Mais tarde poderá ser uma realidade, mas nesta altura não se iluda
dizendo que são só amigas. Isto só prolongará sentimentos de tristeza e tentativas de aproximação que poderão
ser frustradas e fazer arrastar ainda mais a situação. Está na hora de viver a sua vida!
Aproveite para ser melhor
Tal como diz o ditado, que o que não nos consegue destruir consegue tornar-nos mais fortes – também se aplica
a este tipo de situação. Esta é uma oportunidade de se tornar mais forte e, por consequência, ainda melhor
pessoa do que já é.
Fonte: site letral.com

Goze , Goze a sua vida o máximo que puder,
por que a vida dos outros elas estão gozando.
George Sósa - Militante LGBTT ( Hétero )
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PAPO SÉRIO!
LEI MARIA DA PENHA
A lei alterou o Código Penal Brasileiro e possibilitou que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou
familiar sejam presos em ﬂagrante ou tenham sua prisão preventiva decretada, estes agressores também não
poderão mais ser punidos com penas alternativas, a legislação também aumenta o tempo máximo de detenção
previsto de um para três anos, a nova lei ainda prevê medidas que vão desde a saída do agressor do domicílio e a
proibição de sua aproximação da mulher agredida.
Embora a Lei Maria da Penha tenha como objetivo original a proteção das mulheres contra a violência
doméstica, ela pode ser aplicada em casos envolvendo homens, porque "todo aquele em situação vulnerável, ou
seja, enfraquecido, pode ser vitimado. Ao lado do Estado Democrático de Direito, há, e sempre existirá, parcela
de indivíduos que busca impor, porque lhe interessa, a lei da barbárie, a lei do mais forte. E isso o Direito não
pode permitir!".
Em situações iguais, as garantias legais devem valer para todos, além da Constituição vedar qualquer
discriminação. Isso faz com que a união homoafetiva seja reconhecida como fenômeno social, merecedor não só
de respeito como de proteção efetiva com os instrumentos contidos na legislação.

Juizado de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher
Av. da Universidade, 3281 – Benﬁca
Fortaleza – CE – CEP: 60020-181
Contato: 34338785

Promotoria de Justiça de Combate
a Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher
Av. da Universidade, 3281 – Benﬁca
Fortaleza – CE – CEP: 60020-181
Contato: (85) 3214-5185

Delegacia de Defesa da Mulher
Rua Manuelito Moreira, 12 – Centro
Fortaleza – CE – CEP: 60025-210
Contato: (85) 3101 – 2495

Este Espaço está
reservado para seu Anúncio!
Anuncie Aqui!
Fones: 85 8513.5344 / 85 3476.3576 E-mail: artediamar@hotmail.com
EXPEDIENTE
Direção: George Sósa, Nilza Farias, Danielle Vidal.
Editores: Dequinha, Nilza, Danielle Vidal, Franzé Mesquita, Luanna, Jean Aragão.
Designers: Danielle Vidal, George, Michelle Lima.
Tiragem: 1.000 unidades
Gráfica: Kza da Cópias - Gráfica Digital
Reportagens: Dekinha, Luana Lima, Franzé, Danielle Vidal, Mary, Gaby.
Participação: Lena Oxa, Thina Rodrigues.

Arte de Amar - Rua George Sósa, nº 57 - Curió
Fones: 85 8513.5344 / 85 3476.3576 - E-mail: artediamar@hotmail.com

