
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
O SOMOS – Comunicação, Saúde e Sexualidade é uma organização não 
governamental com sede em Porto Alegre – RS, fundada em 10 de dezembro de 
2001 e que atua na promoção e defesa dos direitos humanos de gays, lésbicas, 
bissexuais, travestis e transexuais e também de pessoas vivendo com HIV/aids.  
 
Nesta edição do SOMOS TRANSPARÊNCIA 2010/01, trazemos para nossos 
apoiadores e apoiadoras, financiadores e financiadoras e para o público em geral 
algumas novidades. As atividades culturais e de comunicação desenvolvidas pelo 
SOMOS foram premiadas pelo Ministério da Cultura. Foram dois prêmios: Pontos 
de Mídia Livre, pelas ações de comunicação desenvolvidas pela Instituição e outro 
foi o prêmio ARETÉ – Apoio a Eventos em Rede, que premiou o 1º Festival 
Nacional de Arte Transformista que será realizado pelo SOMOS, no primeiro 
semestre de 2011. 
 
Nesse semestre também realizamos o Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas 
e Controle Social, que reuniu as assessorias jurídicas de ONG/aids de todas as 
regiões do Brasil. Participamos da Conferência da Associação Internacional de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersex da Amércia Latina e 

Caribe - ILGA LAC, realizada em Curitiba e que reuniu representantes de 36 
países. A organização também esteve participando da Parada de São Paulo, 
maior evento LGBT do mundo, reunindo 3,5 milhões de pessoas na Av. Paulista e 
da , realizamos intervenções de prevenção às IST/aids junto a jovens, dando 
continuidade ao projeto “Qual é a sua?”. Também iniciamos a participação das 
reuniões de organização da 14º Parada Livre de Porto Alegre, em parceria com os 
grupos Igualdade, Nuances e LBL. 
 
Nesse período também participamos dos debates sobre a presença dos jovens 
gays e bissexuais em frente ao Centro Comercial Nova Olaria. Retomamos a 
defesa dos jovens, que estão ocupando democraticamente o espaço público, 
levando o caso para conhecimento do Ministério Público em razão das violências 
cometidas contra os mesmo no local e solicitamos à PMPA maior envolvimento 
das Secretarias de Direitos Humanos e da Juventude no processo. Continuaremos 
no próximo semestre a acompanhar o caso. 
 
Essas são algumas novidades que queremos compartilhar nesse SOMOS 
TRANSPARÊNCIA. Entendemos que é nosso dever informar a sociedade a respeito 
das nossas ações.  
 



Dando seguimento ao projeto informamos os dados relativos primeiro semestre 

do ano de 2010: 

 JUSTIÇA 1° sem 2° Sem TOTAL 

1 Atendimentos Jurídicos na Sede da Instituição 14 - 14 

2 Atendimentos Jurídicos via Telefone 

 (consultas, informações sobre andamento de 

processos, informações sobre direitos, etc.) 

156 - 

 

 

156 

 

 

3 Atendimentos Jurídicos via e-mail 07 - 07 

4 Processos em andamento na Justiça Estadual 30 - 301 

5 Processos em andamento na Justiça Federal 15 - 152 

6 Audiências Judiciais 03 - 03 

7 Denúncias encaminhadas aos Ministérios 

Públicos (Estadual, Federal e/ou do Trabalho) 

03 - 03 

 ADVOCACY    

8 Participação em reuniões do Conselho Municipal 

de Assistência Social 

06 - 06 

9 Participação em reuniões da Comissão de 

DST/HIV/Aids do Conselho Municipal de Saúde 

06 - 06 

10 Participação em reuniões do  

Fórum ONG/Aids RS 

02 - 02 

11 Reuniões no Ministério Público – Estadual e 

Federal 

03 - 03 

12 Participação em Congressos, Seminários, 

Simpósios, Encontros e Conferências 

06 - 06 

13 Reuniões com a Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Segurança Urbana 

02 - 02 

14 Participação em Reuniões com a VEPMA/Fórum 

da Rede Social de penas e Medidas Alternativas 

de Porto Alegre. 

04 - 04 

15 Reuniões com o Departamento de DST/aids e 

hepatites virais 

01 - 01 

16 Reuniões de Organização da Parada Livre 07 - 07 

17 Audiências Públicas 02 - 02 

18 Reuniões da Frente Parlamentar Municipal de 

LUTA CONTRA AS DST/HIV/AIDS 

04 - 04 

19 Participações em reuniões da comissão de aids 

do conselho estadual de saúde. 

14 - 14 

 CULTURA    

20 Eventos Culturais/Sociais Executados 01 - 01 

21 Eventos Culturais/Sociais Apoiados 01 - 01 

                                                           

1
 Total de processos onde contabilizamos os processos novos somados aos processos remanescentes dos anos anteriores. 

2
 Total de processos onde contabilizamos os processos novos somados aos processos remanescentes dos anos anteriores. 



22 Projetos Associados 03 - 03 

23 Produtos Culturais 01 - 01 

 EDUCAÇÃO E SAÚDE    

24 Intervenções junto à jovens gays 21h - 21h 

25 Oficinas de Prevenção às DST/Aids, Saúde Sexual 

e Reprodutiva e Gênero 

05 - 05  

26 Palestras realizadas 04 - 04  

27 Preservativos distribuídos 5392 - 5392 

28 Sachês de Gel lubrificante distribuídos 263 - 263 

29 Consultores contratados 02 - 02 

30 Capacitações 01 - 01 

31 Trabalhos aprovados em Congressos 01 - 01 

32 Viagens de Intercâmbio com outras instituições 01 - 01 

33 Reunião Projeto SAGAS / Brasil 02 - 02 

34 Encontros do Grupo Familiares e Amigos de LGBT 02 - 02 

35 Curso de Direitos Humanos para Jovens LGBT 01  - 01 

 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ADELMO TURRA     

36 Livros Adquiridos 52 - 52 

37 Materiais doados  (revistas, livros, DVDs) 40 - 40 

38 DVDs Adquiridos 01 - 01 

39 Estudantes atendidos  06 - 06 

40 Consultas realizadas (inclusive nos computadores 

disponibilizados com internet) 

30 - 30 

41 Materiais emprestados 310 - 310 

42 Atendimentos psicológicos realizados 12 - 12 

43 Encontros do Grupo de Gays Soropositivos 22 - 22 

44 Atendimentos  (via e-mail) 05 - 05 

45 Novos usuários inscritos  14 - 14 

 COMUNICAÇÃO    

46 Releases para imprensa 25 - 25 

47 Entrevistas para a imprensa 43 - 43 

48 Atendimento à imprensa 38 - 38 

49 Materiais institucionais publicados na imprensa
  

31 - 31 

50 Acessos ao Blog do SOMOS | www.somos.org.br 19.133 - 19.133 

51 Clipping encaminhado à Hemeroteca do CEDOC 1068 - 1068 

52 Clipping  Somos3 87 - 87 

 GERAL    

60 Equipamentos adquiridos  

(computadores, armário, estante,etc.) 

11 - 11 

61 Membros da Instituição com pós-graduação em 

andamento 

02 - 02 

62 Membros da Instituição com graduação em 05 - 05 

                                                           

3
 Notícias, opiniões, reportagens onde apareceu na imprensa a citação do SOMOS como fonte ou objeto da notícia. 



andamento 

63 Produção de Materiais Gráficos 18 - 18 

64 Reuniões de Planejamento Institucional 13 - 13 

65 Atividades de Fortalecimento Institucional 02 - 02 

66 Cartas expedidas 52 - 52 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTAÇÕES 

Somos membros do Conselho Consultivo do Fórum de ONG/Aids do Estado do 

Rio Grande do Sul e fizemos parte do Fórum de Entidades Nacionais de Direitos 

Humanos.  Integramos a Comissão de DST/Aids do Conselho Estadual de Saúde/RS 

e do Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre. Somos filiados à 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais (ABGLT) e 

membros da International Lesbians and Gays Association – ILGA/LAC. 

Participamos do grupo de trabalho de Direitos Humanos e Diversidade Sexual do 

Ministério da Cultura e do grupo de trabalho para o processo de análise da 

resposta nacional ao HIV/aids 2007, da sessão de revisão sobre a implementação 

da Declaração de Compromissos da Sessão Especial da Assembleia Geral das 

Nações Unidas em HIV/Aids (UNGASS). Somos membro fundador e participamos 

da Rede LGBT do Mercosul. Representamos a Comissão de DST/Aids do Conselho 

Estadual de Saúde/RS na equipe de elaboração da política de DST/Aids do Estado 

do Rio Grande do Sul. 

Assumimos a coordenação do Fórum Rede Social de Penas e Medidas 

Alternativas de Porto Alegre, rede que busca articular as instituições 

participantes, qualificando o atendimento para com as pessoas em cumprimento 

de penas e das medidas alternativas, visando a efetividade das penas ou das 

medidas; qualificar e estabelecer a interlocução da rede social com o Poder 

Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, em todos os seus níveis, entre 

outras atividades relevantes. 

 

 

 



JUSTIÇA 

 
 
 
O Serviço de Assessoria Jurídica gratuito do SOMOS representa uma das maiores 
demandas da Entidade. No ano de 2010/01 foram 58 atendimentos presenciais.  

 
O serviço jurídico também atende demandas por telefone e via e-mail. Essas 
demandas representaram, no primeiro semestre do ano, 160 atendimentos por 
estes canais.  
 
Atualmente, temos 45 processos em andamento, sendo 30 na Justiça Estadual e 
15 tramitando na Justiça Federal.  
 
Realizamos no primeiro semestre o Encontro Nacional de Assessorias Jurídicas e 
Controle Social. O evento contou com a participação de diversas instituições 
brasileiras que oferecem assessoria jurídica gratuita para pessoas vivendo com 
aids e para populações mais vulneráveis ao HIV/aids. Foram 70 participantes e 11 
painelistas que abordaram temas como: direitos humanos, controle social, 
crianças e adolescentes vivendo com HIV/aids, ética e direito, a relação do 
Ministério Público com o movimento social, entre outros. 
 
A Assessoria Jurídica do SOMOS também tem atuado no controle social. Sendo 

uma das funções mais importantes de uma ONG, o controle social conta com a 

atuação dos advogados do projeto Libertas. Em 2010/01, foram encaminhadas 06 

denúncias ao Ministério Público Estadual e Federal. As denúncias envolviam 

discriminação, violências praticadas contra gays, lésbicas, travestis e transexuais, 

omissão do Estado ou ação violenta e discriminatória por parte do Poder Público 

para com LGBT.  Denunciamos também a falta de medicamentos e exames para 

pessoas vivendo com HIV/aids.  

Iniciamos as atividades do projeto ELOS - Fortalecendo a Rede Social de Penas e 
Medidas Alternativas de Porto Alegre/RS. Esta atividade é uma iniciativa do 
Fórum Rede Social de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre, coordenado 
pelo Somos e tem o apoio do Poder Judiciário/Vara de Execuções de Penas e 
Medidas Alternativas e do Ministério da Justiça. O início do projeto aconteceu no 
dia 30 de abril de 2010, sucedendo encontros nos dias 17 de maio e 18 de junho. 
Este projeto tem duração de um ano, com o encerramento planejado para o dia 
10 de dezembro. 



Participaram dos encontros 79 pessoas de 45 instituições. O primeiro encontro 
contou com a aula Magna da Dra. Márcia de Alencar Araújo, coordenadora do 
Programa de Penas e Medidas Alternativas do Ministério da Justiça. Participaram 
também dos encontros seguintes o Prof. Vicente Tavares dos Santos, da UFRGS, 
que falou sobre a ‘Segurança Pública e a Violência no Brasil’; a Profa. Rochele 
Fellini Fachinetto, Mestre e Doutoranda em Sociologia, que proferiu palestras no 
segundo e do terceiro encontro, sendo o primeiro assunto ‘Violências, conflitos e 
Preconceitos’ e o segundo ‘As APMAS num contexto de Cultura do Controle’.  
 
Os encontros continuarão a ser realizados durante o segundo semestre deste ano, 
estando previsto pelo menos um encontro por mês, que reunirão todas as 
entidades que participam do Fórum de Penas e Medidas Alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDÊNCIA POLÍTICA E ADVOCACY 

 

No Legislativo Municipal, participamos ativamente da construção da Frente 

Parlamentar de Luta Contra as DST/HIV/aids e Hepatites Virais da Câmara de 

Vereadores de Porto Alegre, instalada no último dia 3 de dezembro e, que desde 

então, vem contribuindo na formulação e controle das políticas públicas 

municipais, a partir do mapeamento das instituições públicas de saúde 

especializadas em DST/HIV/Aids que estão no município e das ações previstas pela 

Política Municipal de DST/aids e hepatites virais que deveriam ser implementadas 

na capital gaúcha.  

Durante o primeiro semestre deste ano, participamos de uma agenda com 

vereadores e outras instituições que participam do Fórum de ONG/Aids do RS. 

Desta forma, apresentamos o panorama da aids no RS, em uma audiência pública 

em janeiro deste ano na Câmara de Vereadores; após visitamos o Hospital Vila 

Nova, no dia 5 de fevereiro e o Laboratório LACEN no dia 5 de maio. Participamos 

de reunião com vereadores no dia 4 de maio no Salão Nobre da Câmara 

Municipal, visando contribuir tecnicamente com a Frente levantando os principais 

desafios a serem enfrentados no Município de Porto Alegre.    

Na sociedade o SOMOS realizou uma coletiva de imprensa junto com o SIMERS - 

Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Em janeiro denunciando a greve situação 

da aids no Estado e convocando parlamentares e outras autoridades para juntos 

encontrarmos uma solução. O evento teve ampla cobertura da imprensa e 

conseguiu sensibilizar os gestores das três esferas de Governo. Ainda em abril, 

fomos responsáveis pela articulação local, juntamente com o Fórum de ONG Aids 

do RS na realização da manifestação nacional, que levou o título "Tolerância 

Zero". A atividade contou com inúmeros ativistas e teve cobertura da mídia local e 

nacional. Aconteceu no dia 28 de abril, na frente do Centro Administrativo do 

Estado. Incidimos sobre o 3º Programa Nacional de Direitos Humanos 

participando do debate ocorrido durante o encontro promovido pelo Ministério 

Público Gaúcho. A instituição apontou ações possíveis para qualificar a atuação do 

Ministério Público relacionado aos Direitos Humanos LGBT. 

 



Participamos ativamente das reuniões das Comissões do Conselho Estadual de 

Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Além das reuniões ordinárias, a 

entidade participou do movimento que culminou na audiência do dia 25 de 

fevereiro, que  apresentou as irregularidades que constam no relatório da 

auditoria realizada na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul pelo 

Departamento Nacional de Auditoria do SUS - DenaSUS, órgão vinculado ao 

Ministério da Saúde. Na oportunidade foi aprovada uma Resolução que solicita o 

bloqueio de repasses de verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde para o 

Governo Estadual, em decorrência da má gestão e da não aplicação dos recursos 

do fundo-a-fundo para HIV/aids e Hepatites Virais.    

No âmbito internacional Em janeiro, participamos da Conferência da Associação 

Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersex da 

Amércia Latina e Carib - ILGA LAC, em Curitiba e da marcha LGBT que reuniu 

cerca de 417 pessoas, de 36 países.  O encontro teve como objetivo aprofundar o 

debate acerca das questões sociais e de Direitos Humanos LGBT no âmbito latino 

americano e caribenho. 

Ainda em janeiro, participamos de um encontro internacional que reuniu 

profissionais de comunicação da América Latina e Caribe para discutir sobre mídia 

LGBT e promover uma troca de experiências. O encontro teve como foco os meios 

de comunicação, e as formas como eles podem contribuir para a consolidação do 

respeito às diversidades sexuais. Também foi possível consolidar uma rede 

articulada de jornalistas e instituições que trabalham com comunicação, como é o 

caso do SOMOS. Em junho deste ano a entidade esteve participando do Seminário 

Internacional de Comunicação para Incidência Política em Quito, no Equador. 

Participaram do evento cerca de 10 instituições de países da Américas Central e 

do Sul, orientados pelo jornalista mexicano Antonio Medina. No encontro, 

discutiu-se a importância da utilização das ferramentas de comunicação para o 

advocacy e criação de imaginários sociais sólidos que respeitem os Direitos 

Humanos. O Núcleo de Comunicação do SOMOS serviu de referência para as 

insituições latinas pela sua estrutura e qualificação dos profissionais. Esta 

atividade possibilitou aprofundar o conhecimento adquirido no curso de 

incidência política iniciado no segundo semestre do ano passado, também em 

Quito quando o SOMOS participou pela primeira vez deste intercâmbio 

internacional.  Em janeiro contribuímos com a realização de duas atividades 

durante o Fórum Social Mundial. A primeira foi no Acampamento Intercontinental 

da Juventude, quando a instituição participou do Painel Educação Inclusiva, 

Sustentabilidade e Diversidade promovida pela Prefeitura Municipal de Novo 

Hamburgo. No evento, além do SOMOS, representando o movimento LGBT, 

estavam representantes do povo indígena, movimento negro e da economia 

solidária. 

Na Faculdade de Economia da UFRGS a instituição participou da mesa que tratou 

do tema: Os novos sujeitos de direito e o controle social: gênero, sexualidades e 

minorias. Participamos ativamente da 2ª Conferência Nacional de Cultura 

realizada entre os dias 11 a 14 de março visando traçar um marco regulatório do 

setor. A entidade acompanhou e contribuiu com os debates e incluiu no relatório 



final temas importantes para a Cultura LGBT. Educação para os Direitos Humanos 

12 jovens participaram do Curso de Direitos Humanos LGBT. 

O SOMOS também promoveu um seminário de advocacy no Rio de Janeiro, 

reunindo organizações do Brasil e do Equador, com financiamento pela Fundação 

Schorer, da Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO E SAÚDE 

 

O SOMOS no primeiro semestre de 2010 participou de diversas atividades na área 

da Educação e sua interface com a saúde. 

Em janeiro fomos convidados para uma mesa no Fórum Social Mundial, no 

Espaço Mundo com sede no município de Novo Hamburgo, sobre Educação 

Inclusiva, Sustentabilidade e Diversidade. O público era de professores e 

professoras, estudantes, educadores e educadoras populares.  Ativistas do 

movimento negro e indígena dividiram a fala com a instituição.  

Já em fevereiro, fizemos reunião com a bibliotecária responsável pelo Centro de 

Documentação da ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids) para 

trocarmos informações sobre metodologia de catalogação e divulgação do espaço 

junto a escolas, estudantes e usuários em geral. Essa ação foi fundamental para 

analisarmos e readequarmos nosso Centro de Documentação, o qual oferece 

inúmeros livros, folders e filmes, temáticos e especializados em saúde, 

sexualidade e direitos humanos para a população interessada. 

No mesmo mês escrevemos dois abstracts para a Conferência de aids em Viena e 

tivemos um deles  aprovado como pôster. Tal material versa sobre o projeto Qual 

é a sua? de prevenção de IST/HIV/aids entre jovens gays e bissexuais em Porto 

Alegre/RS desenvolvido pela instituição desde 2007, com financiamento 

internacional. 

O SOMOS também esteve envolvido em outros eventos de apresentação e 

discussão de metodologias de prevenção que ocorreram no Brasil.  

Visando o fortalecimento institucional, atualmente três diretores da entidade tem 

se dedicado ao estudo de inglês, pois compreendemos que  é uma língua 

importante para quem trabalha com incidência política no âmbito internacional, 

assim como para nos comunicarmos de forma mais efetiva com financiadores de 

outra língua que não seja portuguesa ou espanhola. 

Mais dois diretores estão participando de um curso de especialização na área da 

Educação, Sexualidade e Relações de Gênero, pois entendemos que a formação 

continuada é crucial para desenvolvermos um trabalho de qualidade. 



Outras atividades que desenvolvemos internamente são seminários coordenados 

pelos responsáveis pelas diversas áreas dentro da instituição. Nossa intenção com 

tal atividade é trocarmos experiências e estudarmos em conjunto para que, assim, 

tenhamos uma voz mais afinada entre os colaboradores do SOMOS. 

Oferecemos em março, um curso de Direitos Humanos, Sexualidade, Cultura e 

Cuidados de Si para jovens LGBT. Tivemos um público de 15 participantes. Desse 

grupo,  foram selecionados 2 jovens para fazerem parte da equipe de monitores 

do projeto de prevenção Qual é a sua?. O grupo de monitores têm trabalhado 

para promover atividades com outros jovens, como intervenções com distribuição 

de preservativos e gel e na elaboração de materiais informativos e atividades em 

escolas públicas de Porto Alegre. 

O SOMOS participou, também, do Encontro Estadual de Educação em Direitos 

Humanos e, a partir daí, faz parte do Comitê Estadual de Educação em Direitos 

Humanos que tem como um dos objetivos fomentar os direitos humanos das 

minorias. Estivemos presentes na atividade Mesa de Diálogo promovido pelo 

Ministério Público em parceria com o Comitê Estadual de Educação em Direitos 

Humanos que promoveu um encontro entre sociedade civil organizada e 

Ministério Público Estadual. 

Fomos convidados para facilitar oficinas sobre Gênero em dois espaços 

diferentes: Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE/RS) e Ambulatório de 

Dermatologia Sanitária (ADS). São públicos importantes para serem trabalhados, 

visto que estão diretamente ligados ao público LGBT, tantos nas escolas quantos 

nos postos e CTA/SAE. No grupo do ADS fizemos, ainda, uma oficina sobre Direitos 

de Pessoas Vivendo com HIV/aids.  

O projeto Qual é a sua? está sendo avaliado pela FIOCRUZ, junto com outros 

projetos de prevenção junto a HSH no Brasil. Para nós essa avaliação pode nos 

apontar mudanças, alterações, acertos, caminhos para darmos continuidade nas 

ações de prevenção junto ao público participante. 

Fomos chamados, também, para promovermos uma discussão sobre nossas 

atividades em uma turma do 7º semestre do curso de Psicologia da UNISINOS, em 

São Leopoldo. Durante 3 horas problematizamos as mais variadas questões sobre 

diversidade sexual, direitos humanos de LGBT psicologia e educação. 

Facilitamos oficinas de direitos humanos LGBT na Faculdade de Enfermagem para 

um grupo de 30 estudantes de enfermagem e na Faculdade de Jornalismo da 

UFRGS para um público de 25 estudantes de jornalismo. 

Participamos, também, do Congresso de Prevenção de DST/HIV/aids em Brasília e, 

junto com GRAB, GAI e ABIA facilitamos uma oficina sobre nossos projetos de 

prevenção junto a jovens LGBT nas cidades do Rio de Janeiro, Fortaleza e Porto 

Alegre. Tivemos um público de 30 pessoas das mais diversas localidades do Brasil 

e das mais diversas profissões e idades, porém, todas interessadas em trocar 

informações conosco. 



Apresentamos nosso guia orientador “Tá difícil falar de Sexualidade” para 

professoras e professores sobre sexualidade e relações de gênero, Para o MEC. 

Inscrevemos nosso produto em um edital para que a tecnologia desenvolvida 

possa ser replicada em outros locais do Brasil. Duas representantes do MEC 

estiveram no SOMOS para conversar sobre o guia para melhor avaliá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA 

 
 
Nosso primeiro semestre de atividades artísticas e culturais teve como foco a 

realização das propostas contempladas com o Prêmio Interações Estéticas, a 

participação em Encontros da Rede de Pontos de Cultura e a organização de 

eventos que já fazem parte da agenda cultural da instituição. 

Lançamos no início do ano as atividades do Projeto Jovens Contos, em parceria 

com o cineasta Willian Mayer, através do Prêmio Interações Estéticas 2009 – 

Funarte/MINC. Foram realizadas oficinas de Roteiro e Direção para curta 

metragem, coordenada pelo cineasta, e de Preparação de elenco, ministrada pelo 

ator Jefferson Coelho da Silva. O projeto dirigido a jovens LGBT deu origem ao 

curta metragem Eu e o Cara da Piscina, lançado em abril, no Cine Bancários. Nos 

meses seguintes a seu lançamento, a produção cinematográfica recebeu o Troféu  

de Melhor Filme pela escolha do Júri da 3ª edição do Festival Cine MuBE - 

Vitrine Independente em São Paulo, e foi selecionada para a Mostra Gaúcha do 

Festival de Cinema de Gramado, a realizar-se em agosto deste ano. 

Em fevereiro, iniciamos as atividades do OLHO3, projeto de dança premiado 

também através do Edital Interações Estéticas, que aproximou o universo da 

Dança Contemporânea ao universo performático da Cultura LGBT. O projeto 

realizado em parceria com a coreógrafa Jussara Miranda, da Muovere Cia. de 

Dança Contemporânea, iniciou as atividades selecionando bailarinos dissidentes 

do Projeto Dalí Daqui e dançarinos e performers, como dragqueens e gogo boys, 

entre outros. Após a etapa de seleção de profissionais da dança, o projeto passou 

a desenvolver a montagem das partituras de coreografia e planos de ação e 

intervenção no espaço urbano. Foram mapeados três bairros na cidade de Porto 

Alegre visando receber as intervenções criadas pelo grupo: Floresta, Rio Branco e 

Azenha. Cada bairro recebeu intervenções organizadas nos espaços físicos e 

conceituais: Esquina, Vitrine e Muro. Em cada lugar, com sua proposta 

diferenciada de ação e intervenção com a comunidade e o espaço urbano, o 

projeto mostrou os resultados das criações coreograficas. 

Participamos do Encontro Regional da Rede de Pontos de Cultura - Teia Sul, na 

cidade de São Francisco do Sul /SC. O evento, realizado em fevereiro, promoveu o 

encontro dos Pontos de Cultura da Região Sul e das redes: Articulação Sul - 



Cultura Digital, Ação Griô no Sul, Pontões, Casa Brasil e Representação Regional 

Sul do MinC na região sul do Brasil. Neste encontro, os representantes dos Pontos 

de Cultura dividiram-se por estado e realizaram seus fóruns estaduais. Foram 

realizadas discussões focadas nas realidades e demandas de cada estado, além 

das mostras artísticas onde as Redes de Cultura apresentaram seus produtos 

culturais regionais. 

Em março, participamos do TEIA Brasil – Tambores Digitais, em Fortaleza, um 

encontro nacional reunindo toda a rede de Pontos de Cultura, com seminários, 

painéis, debates, exposições, feira de economia solidária e apresentações 

artísticas. As atividades contaram com a presença de convidados do Brasil, da 

África, Europa e América Latina, e com a participação de representantes de 2.500 

Pontos de Cultura. O espetáculo Colibris, resultado do Projeto Dalí Daqui 

(Interações Estéticas 2008) participou da Mostra Artística do evento, sendo 

exibido no Centro Cultural Dragão do Mar. Durante o evento, foi realizado o III 

Fórum Nacional dos Pontos de Cultura (FNPC), onde foram discutidas questões 

referentes à organização do evento e ao Programa Cultura Viva, bem como foi 

formada a nova Comissão Nacional dos Pontos de Cultura (CNPC), onde o SOMOS 

foi escolhido como representante do GT LGBT. 

Para celebrar todas as formas de ser do feminino, na semana do dia Internacional 

da Mulher, realizamos o 2º. Sarau Erótico – Especial Mulher. Nesta edição, 

contamos com a parceria e performances do Grupo de Atores Tolérance, sob 

direção de Karine Capiotti, e a participação da cantora trans Valéria Houston; 

além da manifestação do público que esteve presente.   

Participamos da reunião oficial promovida pelo Ministério da Cultura no III 

Encontro Regional para acolhimento de propostas, sugestões e moções ao Projeto 

de Lei de Incentivo e Fomento à Cultura (Procultura), onde a Comissão Estadual 

de Pontos de Cultura, representada pela Srª Marly Cuesta  entregou a Dep. Maria 

do Rosário uma moção de apoio ao Procultura em nome da Rede de Pontos de 

Cultura do estado do RS.  

Realizamos o pré-lançamento do filme Positivas, documentário de longa 

metragem, da diretora Susanna Lira, na Sala de Cinema P.F. Gastal. O evento 

contou com a parceria da Representação Regional Sul do Ministério da Cultura e 

da Secretaria da Cultura do município de Porto Alegre. Após a exibição realizou-se 

um debate com a diretora do filme e Maria Medianeira, uma das personagens 

retratadas, militante do Movimento ONG/Aids gaúcho.  

Em junho iniciamos as atividades de produção do SOMOS Pontão de Cultura 

LGBT, projeto nacional de focado na temática artística LGBT e, por fim, recebemos 

dois importantes prêmios do Ministério da Cultura. Fomos contemplados pelo 

Prêmio Areté - Apoio a Eventos Culturais em Rede, para a realização do Festival 

Nacional de Arte Transformista, em Porto Alegre; e pelo Prêmio Pontos de Mídia 

Livre, que premia atividades de Comunicação diferenciadas e inovadoras, 

realizadas por instituições sociais. 

 



CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ADELMO TURRA - CEDOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Centro de Documentação Adelmo Turra - CEDOC, antigo CRAT, é um serviço de 

apoio institucional que dispõe atualmente de serviços de biblioteca e dvdteca,  

abertos ao público. 

Atualmente, possui um acervo com mais de 2000 obras, 235 usuários cadastrados, 

e, em média, tem 50 consultas mensais. Tem como público-alvo: população LGBT, 

pesquisadores, professores e comunidade em geral. 

Atualmente o espaço passa por uma reestruturação, a fim de aperfeiçoar o 

atendimento e qualificar os serviços prestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICAÇÃO 

 

O SOMOS Comunicação, Saúde e Sexualidade,a partir do Plano de Comunicação 
desenhado no semestre anterior, tem ampliado seus quadros para dar conta dos 
novos desafios de estar presente em todas as redes sociais como Orkut, Facebok e 
Twitter, além de manter o blog atualizado, divulgar as ações da entidade, opiniar 
sobre temas relevantes e pautar os meios de comunicação acerca da temática dos 
Direitos Humanos LGBT, assim como chamar atenção da mídia para assuntos de 
interesse coletivo e sensibilizar para recolocar em pauta os temas com os quais 
estamos trabalhando. 

Também ampliamos nossa atuação registrando os eventos e atividades 
produzidas pela instituição. Atualmente estamos disponibilizando as fotos das 
ações no Flickr e disponibilizando alguns vídeos no Youtube.  

Neste semestre destacamos algumas ações para que os usuários e público da 
instituição possa saber um pouco mais sobre os caminhos que estamos 
percorrendo. Marina Reidel, por exemplo, travesti e professora da rede estadual 
de ensino, que participou do projeto "Construindo Identidades", desenvolvido 
pelo SOMOS, e que foi capacitada para trabalhar com o tema de diversidade 
sexual nas escolas, contribuiu na visibilidade do tema em diversos momentos, 
culminando com sua participação no dia 20 de fevereiro, da novela "Viver a Vida", 
das 20h da Rede Globo, de Manuel Carlos, dirigida por Jaime Monjardim e 
Fabrício Mamberti, dando seu depoimento sobre como venceu o preconceito por 
ser travesti. 

Em abril organizamos juntamente com o Fórum de ONG Aids do RS a 
Manifestação pela falta de medicamentos no Estado. Através do trabalho 
desenvolvido pela equipe de Comunicação foi possível acionar toda a mídia, 
gerando entrevistas e cobertura na imprensa televisiva, impressa e radiofônica.  

Em abril participamos de debate no programa "Polêmica", da rádio Gaúcha para 
falar sobre as declarações homofóbicas levantadas pelo empresário Carlos 
Schmidt, que afirmou que a crise por qual passa o cinema Guión, no Olaria é 
decorrente da presença dos jovens gays no entorno. Estas e outras estratégias de 
comunicação reacederam a polêmica e foi possível dar continuidade com 
reuniões no Ministério Pública e Secretaria de Direitos Humanos para fomentar 
um grupo de trabalho para atuar no combate à discriminação dos jovens que 
frequentam aquele espaço público e propor políticas públicas para a juventude 
LGBT de Porto Alegre. 



Já em maio, unimo-nos com outros grupos LGBT e de defesa dos Direitos 
Humanos para realizar manifestação em frente a Catedral Metropolitana de Porto 
Alegre, através de um ato público contra as declarações homofóbicas do 
arcebispo de Porto Alegre, Dom Dadeus Grings. 

Em junho, fomos reconhecidos pelo trabalho realizado em Comunicação e 
Cultura, sendo uma das 23 instituições brasileiras contempladas com o Prêmio 
Pontos de Mídia Livre na categoria Nacional/Regional. Das instituições premiadas, 
apenas o SOMOS e o GGB - Grupo Gay da Bahia, que trabalham com a temática 
LGBT, receberão o Prêmio em dinheiro para investir, ainda mais, na área de 
comunicação. 

Também em junho lançamos, por ocasião do Dia Internacional do Orgulho LGBT a 
campanha “Eu tenho Orgulho”. O argumento principal era fazer com que usuários 
gays do Twitter ostentassem uma faixa com a palavra “ORGULHO” escrita nas 
cores do arco-íris, no seu avatar, alguns dias antes da data em que se comemora o 
dia do Orgulho LGBT, 28 de junho. O selo podia ser adicionado através de uma 
inscrição no site de campanhas “Twibbon”. Como resultado, tivemos ao  todo, 492 
pessoas adicionaram o selo em três dias de campanha. Depois de duas semanas, o 
número chegou a 599. Perfis influentes, inclusive de celebridades adicionaram o 
selo e divulgaram a campanha. O Ex-bbb Jean Willys, o estilista Carlos Tufvesson, 
o perfil Gay Brasil e diversos blogs são bons exemplos. A campanha gerou 72 
novos seguidores para o perfil @SomosLGBT e foi noticiada em diversos blogs e 
no site Mix Brasil. 

No dia do orgulho, o núcleo de comunicação publicou no blog uma série de 
entrevistas com os membros da diretoria da instituição, sob o título “4 temas para 
debates”. Nas entrevistas abordavam-se os temas: história e perspectivas de 
futuro do movimento LGBT, juventude, cultura LGBT e relação do movimento com 
a mídia. Além disso, publicou-se também um vídeo com depoimentos de 
membros da equipe do SOMOS contando o motivo do seu orgulho.  

 

Porto Alegre, 02 de agosto de 2010. 

 

Gustavo Bernardes Coordenador Geral 

Luiz Felipe Zago Coordenador Técnico 

Claudia Penalvo  Coordenadora Financeira 
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