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___________________________________________________________

Histórico do SENALE

O Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, conhecido como SENALE, é um espaço de
interação político-pedagógico nacional construído por Lésbicas e mulheres Bissexuais no Brasil, com a finalidade
de discutir, refletir e propor ações para intervir nas políticas públicas, através da construção coletiva, na busca
por  direitos  e  dignidade,  pela  livre  expressão  das  sexualidades  e  pela  diversidade  de  orientação  sexual  e
identidade de gênero. 

O SENALE nasceu como um Seminário, em 1996, reunindo lésbicas pela primeira vez na cidade do Rio
de Janeiro, onde se estabeleceu o 29 de agosto como DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE LÉSBICA, mas se transformou, ao
longo dos anos,  no maior  evento deliberativo de lésbicas e  mulheres bissexuais  do Brasil,  questionando os
padrões  culturais  preestabelecidos  e  propondo  o  rompimento  com  o  padrão  heteronormativo  socialmente
aceito. 

 Ao todo foram realizados apenas sete (07) Encontros Nacionais, apesar da previsão de realização de
encontros bianuais a partir da edição de 1998:

 I SENALE: 1996 – Rio de Janeiro/RJ
 II SENALE: 1997 - Salvador\BA
 III SENALE: 1998 – Betim\ MG
 IV SENALE: 2001 – Aquiráz\CE
 V SENALE: 2003 – São Paulo/SP
 VI SENALE: 2006 – Recife\PE
 VII SENALE: 2010 - Porto Velho/RO

VII SENALE: 2014 – Porto Alegre/RS

A partir  do  SENALE -  que favorece o encontro de ideias,  proposições e diversidades da população
lésbica  e  de mulheres  bissexual  no Brasil  -  temos construído,  ao longo desses  dezoito anos,  estratégias  de
atuação  conjunta  que  visam  garantir  e  ampliar  direitos,  fomentar  políticas  públicas,  favorecendo  a
conscientização da representação pública das lesbianidades, assim como, a visibilidade de lésbicas e mulheres
bissexuais na sociedade brasileira.

Diante  da  importância  do  SENALE para  a  afirmação do  sujeito  político  lésbica  no  Brasil,  as  redes
nacionais,  representadas  pela  Liga  Brasileira  de  Lésbicas  -  LBL,  Articulação  Brasileira  de  Lésbicas  -  ABL,
Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transexuais - ABGLT, Rede Afro LGBT, SAPATÁ, CANDACE e Marcha
Mundial das Mulheres – MMM, com a participação do Coletivo Bill (MG) e Matizes (PI) a partir de acordo
coletivo realizado durante o Fórum Mundial de Direitos Humanos em dezembro de 2013, na capital federal, que
se ampliou, após, com articulações pelas redes sociais, definiram pela realização do 8º SENALE em Porto Alegre
no Rio Grande do Sul, entre os dias 29 de maio e 01 de Junho de 2014.
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Finanças e Estrutura ANTES DO SENALE

A preparação para realização do SENALE começou ainda em 2013, quando decidimos que deveríamos propor a
realização do evento. Tentamos conversar com as redes nacionais em eventos em Brasília para viabilizarmos a
proposta. Assim que houve acordo das redes e das companheiras de Fortaleza – que estavam responsáveis pela
organização da 8a. edição do evento – noticiamos isso em rede (e-mail, face, etc.) e começamos a articulação
para aprovar a resolução de realização em Porto Alegre.

Com  a  provação,  formamos  a  Comissão  Executiva  Nacional  e  a  Executiva  Local,  dividindo  tarefas  para
alcançarmos conjuntamente nossos objetivos.

1. DESLOCAMENTO:  Cada  Estado  e  cada  participante  ficou  responsável  por  se  organizar,  de  forma
autônoma, para conseguir deslocamentos para o Evento.

Além disso, a Comissão Executiva Nacional trabalhou junto a Ministérios e Órgãos Federais para viabilizar
o maior número possível de passagens – distribuídas para painelistas e coordenadoras de GT e com
recorte de segmento, de acordo com quem fornecia as passagens. Importante salientar que este não foi
um trabalho fácil,  em função do ANO ELEITORAL e dos EVENTOS DA COPA, que concorreram com a
realização do evento impondo restrições aos apoios federais e em outras esferas. No final conseguimos o
seguinte:

- A SPM-Nacional concedeu 05 passagens;

- A SEPIR outras 05

- A SDH 20 PASSAGENS

- A SNJ – 10 passagens

A CNTE também cedeu duas passagens, em apoio ao evento.

- O Ministério da Saúde (OPAS) concedeu o valor de 40.000,00 – administrado pelo Grupo MATIZES, em
nome da Coordenação Nacional, para compra de passagens para região Norte-Nordeste. Os critérios,
estabelecidos pela coordenação Nacional foram:

 GARANTIDA pelo menos 01 passagem por Estado, na seguinte Proporção:

 Bahia, 35 Mulheres inscritas = 32,25% das inscritas/valor em passagens de ATÉ o limite de R$
12.500,00;

 Belém, Natal, Fortaleza, 11 Mulheres = 9,82% das inscritas teria o valor em passagens de ATÉ o
limite de R$ 3.928,00 por Estado, totalizando para os três ATÉ o limite de R$11.784,00 ;

 Recife 15 Mulheres= 13,39% das inscritas teria  o valor em passagens de ATÉ o limite de R$
5.356,00

 Fechando em R$ 29.640,00 para os Estados da região Norte/Nordeste com maior nº de inscritas,
representando 55,46% das Mulheres no SENALE.

 Restaram R$ 10.360,00 a serem distribuídos nos Estados com menos Mulheres inscritas + a sobra
dos estados citados acima.

CADA ESTADO DECIDIU quem enviar (mantida a proporcionalidade entre redes e independentes).  Os
nomes FORAM encaminhados EM ORDEM DE PRIORIDADE DE COMPRA DAS PASSAGENS à executiva
nacional. Nos casos de divergência as passagens foram sorteadas entre as inscritas nos Estados.

A Coordenação Local ainda fechou acordos com a Comissão da Diversidade da OAB e com a FENAJUFE
(Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal) na tentativa de auxiliar a organização nos Estados
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para que conseguissem mais passagens, mas estes esforços não repercutiram de forma significativa nos
deslocamentos.

Estrutura Local:

A proposta INICIAL era de que a organização local, a cargo da Liga Brasileira de Lésbicas, garantiria o
LOCAL para realização do SENALE, além de providenciar, através de acordos regionais, a alimentação e
hospedagem para 200 mulheres. Após o período inicial de inscrições – quando recebemos 340 pedidos
de inscrição – verificou-se que esta previsão inicial não garantiria a representatividade necessária para o
evento.  Assim,  passamos a fazer novos acordos que nos garantiu fechar  270 vagas, com a seguinte
estrutura:

a) LOCAL do 8º. SENALE – todo o evento será realizado na Colônia A da sede da APCEF – Associação do
Pessoal da Caixa Econômica Federal – RS, situada na Avenida Coronel Marcos, 627 – Pedra Redonda
– Porto Alegre / RS – http://www.apcefrs.org.br – Telefones: (51) 3268-1611.

Neste  local  foram disponibilizadas salas  para  reuniões,  sala  para  plenárias  e  mesas,  restaurante,
espaço de circulação e alojamentos para uma parte das participantes;

b) HOSPEDAGEM: Ao total estão sendo oferecidas 270 vagas de hospedagem:

a) 10 Vagas em quartos Individuais em Hotel – Garantidos pela Prefeitura de Porto Alegre,
através da Secretaria de Direitos Humanos, SAM, SALOS SAI e  SMPN, que serão ocupadas
por portadoras de deficiências, mulheres com 60 anos ou mais e inscritas que informaram
necessidades por camas e apresentam algum problema grave de saúde. A prefeitura ainda
disponibilizou ônibus da frota municipal que fará o deslocamento do evento para o hotel em
horários preestabelecidos pela organização durante os 04 dias de atividades e o traslado de
chegada e partida via aeroporto, além de impressão de Banner com o eixo central do 8 o.
SENALE.

b) 48 Vagas em quartos coletivos da APCEF – Existem no local do evento 8 quartos Coletivos,
com 06 vagas por quarto e banheiros dentro do quarto, que serão disponibilizados para
inscritas que informaram “cama por necessidade” durante a inscrição. O excedente destas
vagas  foram distribuídos  para  mulheres  que  informaram que  gostariam de  concorrer  às
vagas nas camas. Com estes dois arranjos (hotel e quartos coletivos) conseguimos acomodar
em camas TODAS as que informaram necessitar deste tipo de acomodação.

c) Demais Mulheres em acantonamento  – Também na sede da APCEF temos um Ginásio de
Esportes que foi reservado para realizarmos o ACANTONAMENTO – espaço de camas tipo
acampamento em espaço fechado para o restante da delegação. Trata-se de espaço coberto
e seguro, com 08 banheiros ao lado e mais 08 em área externa, totalizando 16 banheiros
coletivos. 

d) A organização local indicou hotéis e facilitará a contratação de vagas junto à ADESBAN a
preços acessíveis.

c) ALIMENTAÇÃO: Acordo com a SPM-RS possibilitou a disponibilização de 200 refeições completas por
dia,  durante  todo  o  evento,  combinado  com  o  café  da  manhã  dos  hotéis  temos  a  seguinte
configuração:

a) 840 cafés da manhã (10 no Hotel e 200 na APCEF, nos dias 29, 30, 31 e 01)

b) 800 Almoços (200 por dia, nos dias 29, 30, 31 e 01);

c) 600 Jantas (200 por dia, nos dias 29, 30 e 31);
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d) 490 refeições (70 Mulheres terão de Custear seu almoço e sua Janta, em parte dos 04 dias
do evento), mas conseguimos acertar um custo de 36,00 diários direto com as meninas da
economia solidária, que farão as alimentações no próprio local do evento;

e) A SPM fornecerá,  ainda,  café,  água,  chá  e  chimarrão para  duzentas  mulheres  durante
todos os dias e doações foram coletadas com o movimento sindical (CPERS, FENAJUFE,
SINDIBANCÁRIOS e Federação dos Bancários) para garantir estes “insumos” para mais 70
participantes, totalizando as 270 inscritas;

f) 1000 frutas serão servidas nas tardes dos dias 29, 30 e 31/05, entre o almoço e janta, a
partir do apoio do SINDIPETRO-RS

g) Haverá  uma  pequena  banca  com venda  de  salgados  e  doces  durante  o  dia,  a  custos
acessíveis e cujo lucro reverterá, em parte para quem fornece (movimento social) e em
parte para o FUNDO SENALE (que será repassado no final para a organizaão do 9o. SENALE)

h) Ainda será disponibilizada a venda de bebidas  nas  confraternizações  NOTURNAS,  num
limite aceitável por pessoa, já que nosso objetivo é a confraternização que não interfira
nos trabalhos do evento (o lucro será rateado entre movimento social responsável pela
venda e FUNDO SENALE).

d) INFRAESTRUTURA – A  APCEF coloca algumas coisas a disposição. Além das salas e alojamentos,
aparelhagem de som, micro e projetor em uma das salas e infra de internet estarão à disposição no
local.

Além disso, a  SJDH-RS disponibilizará equipamentos de Sonorização Interna e externa à sala onde
faremos as Plenárias (para que sejam ouvidas por quem estiver na rua), iluminação, microfones com
e sem fio, 5 datas shows, micros para os grupos de discussão e 5 caixas ativas, também para os GTs.
Contaremos  ainda  com  crachás,  pulseiras  de  identificação,  e  a  reprodução  dos  Cadernos  de
Resoluções, por conta da SJDH.

A PROCERGS será responsável pela estrutura de transmissão WEB – contratando um ponto de alta
velocidade e colocando pessoal técnico a disposição do evento.

e) A Câmara de Vereadores de POA – Rodará marcadores de Livros e estes Cadernos de Orientações,
além de marcadores de livros. Os Banners serão fornecidos pela SALOS (Secretaria Adjunta da Livre
Orientação Sexual da Prefeitura de Porto Alegre). 

f) CANETAS, PASTAS,  blocos e bolsa –  Foram fornecidas pelo  Conselho Estadual  das Mulheres do
Estado e  pelo  SASERS,  que  também  mandou  rodar  os  adesivos  que  personalizam  as  pastas
distribuídas no evento (uma parte custeada, também pelo SINDISINDI.

EM  SUMA:  a  parceria  com entidades  de  defesa  dos  direitos  das  mulheres  e  de  LGBTS,  secretarias
Municipais, Estaduais e Federais, mais a parceria com o Movimento Social, garantiram a estrutura local
para realização do SENALE. Nenhuma das entidades repassou verbas à Coordenação local do SENALE,
com  exceção  de  1000,00  repassados  por  uma  entidade  sindical.  Todos  os  valores  gastos  foram
administrados diretamente pelos órgão ou entidades com os quais  fizemos as parcerias.  Não houve
pagamento para coordenação de projetos ou qualquer repasse de verbas para a Coordenação Estadual
ou Nacional do evento.
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DURANTE A REALIZAÇÃO DO SENALE

Cada participante teve sua inscrição CONFIRMADA e definida a parte da estrutura que utilizaria.

Listas foram publicadas a partir do dia 11/05 no face e pela lista de e-mail, havendo, inclusive, uma segunda
abertura de inscrição para preencher vagas que sobraram após o fechamento de quem teria deslocamento.

Chegue  ao  evento  e  faça  seu  CREDENCIAMENTO  de  imediato.  No  credenciamento  você  receberá  maiores
detalhes sobre alimentação, hospedagem e organização durante o SENALE, além de receber a pulseira e o crachá
que possibilitará o deslocamento e a circulação dentro da Sede da APCEF-RS.

 DESLOCAMENTO Aeroporto-Evento:

Compradas as passagens é preciso planejar sua chegada para um dos horários previstos pela organização para
deslocamento Aeroporto Evento;

 28 (tarde e noite): faremos com carros nossos;

 29 de manhã, até 9h - faremos com carros nossos;

 29/05

4 horários de ônibus para deslocamento (aeroporto - APCEF): 9, 11, 14 e 16h (este último direto para a
Macha no Centro)

2 Horários para APCEF - hotel (23 e 24h)

 30/05

2 horários Hotel - APCEF (8h e 8h30min)

2 horários APCEF-Hotel (22h e 23h)

 31/05

2 horários Hotel - APCEF (8h e 8h30min)

2 horários APCEF-Hotel (22h e 23h)

 01/06 - APCEF - Aeroporto - manhã faremos com carros nossos

3 horários para deslocamento para aeroporto (11h, 13h e 15h)

*** No dia 01 (domingo) conseguimos uma ônibus turismo (40 lugares) para fazer um passeio pela região dos
Quilombos em Porto Alegre, sem custo. Assim divulgaremos para as que puderem ficar para fazermos o passeio.

No final do passeio deixamos as participantes no centro, no Trensurb, que solta no aeroporto de onde pegarão o
avião de volta.
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DESLOCAMENTO AEROPORTO – HOTEL – APCEF

Do hotel City Hotel (Jose Montaury, 20) até a sede da APCEF (Coronel marcos, 627) o deslocamento e de cerca de
14Hm (17min. de carro) e cerca de 45 minutos de ônibus (quem ficar em outros hotéis deverá combinar com a
coordenação local como se deslocar de um espaço ao outro, usando os horários previstos para o deslocamento
para o City.

Preço aproximado (  Fonte:  http://www.tarifadetaxi.com/porto-alegre e  http://precodotaxi.com/porto-
alegre/) deslocamento do CENTRO para a APCEF

Bandeira 1: R$ 32,00

Bandeira 2: R$ 45,00

Aeroporto – APCEF – deslocamento de 25min (24Km)

Bandeira 1: R$ 50,00

Bandeira 2: R$ 70,00

Linhas regulares que passam no CENTRO – até Cel Marcos:

Para em frente a APCEF, saída do Centro da Salgado Filho, em frente a CRT linhas regulares, 15 em 15 minutos sai
uma delas (uma em frente a outra nas paradas) – também existem lotações, com os mesmos nomes (transporte
em vans), que poderão ser utilizadas.

184-2 JUCA BATISTA

179-2 SERRARIA

176-2 SERRARIA (RODOVIARIA)

168-2 BELEM NOVO(VIA TRISTEZA)
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G184-2 GREVE JUCA BATISTA

1112-2 HÍPICA/TRISTEZA

1841-2 JUCA BATISTA VIA OSWALDO CRUZ

M79-2 MADRUGADAO SERRARIA/PONTA GROSSA

171-2 PONTA GROSSA

110-2 RESTINGA NOVA VIA TRISTEZA

1102-2 RESTINGA NOVA VIA TRISTEZA/BARRA SHOPPING

1101-2 RESTINGA NOVA VIA TRISTEZA/DOMINGOS E FERIADOS

111-2 RESTINGA VELHA (TRISTEZA)

1111-2 RESTINGA VELHA(TRISTEZA)/SHOPPING

1761-2 SERRARIA/RODOVIARIA/VIA MENDES OURIQUES

M79 - MADRUGADAO SERRARIA/PONTA GROSSA
Consórcio: STS

BAIRRO/CENTRO
Dias Úteis

00:50 02:40      

Intervalo entre viagens
(em minutos)

mínimo: 110

médio: 110

máximo: 110

00:50 02:40      

Intervalo entre viagens
(em minutos)

mínimo: 110

médio: 110

máximo: 110

00:50 02:40      

Intervalo entre viagens
(em minutos)

mínimo: 110

médio: 110

máximo: 110

CENTRO/BAIRRO
Dias Úteis

01:35 03:25      

Intervalo entre viagens
(em minutos)

mínimo: 110

médio: 110

máximo: 110

Sábados

01:35 03:25      

Intervalo entre viagens
(em minutos)

mínimo: 110

médio: 110

máximo: 110

Domingos

01:35 03:25      

Intervalo entre viagens
(em minutos)

mínimo: 110

médio: 110

máximo: 110
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O QUE LEVAR PARA O SENALE?

As bagagens serão levadas por cada participante e devem prever o conteúdo de acordo, especialmente, com o
local onde será sua hospedagem. Lembre-se que:

o Bolsas muito grandes são difíceis de transportar e a chance de perder objetos aumenta.

o Leve seu material de higiene – o local é bem retirado e para comprar coisas no entorno será necessário
usar o transporte coletivo. Assim, previna-se e leve escova de dentes, creme dental, sabonete, shampoo,
absorventes e medicamentos que costuma tomar para dores de cabeça, enjoo, indisposição alimentar. 

* Não é preciso trazer papel higiênico.

o SE VOCÊ TOMA MEDICAMENTOS CONTÍNUOS LEMBRE-SE DE LEVÁ-LOS EM QUANTIDADE ADEQUADA
AO TEMPO DA VIAGEM! Avise alguém da coordenação acerca dos medicamentos que você toma e das
doenças crônicas ou alergias que tem. Estas informações foram pedidas na ficha de inscrição. Caso tenha
esquecido alguma coisa complemente a informação DURANTE O CREDENCIAMENTO!

o Toalha: procurar levar uma que seque com facilidade – lembre-se que ela será usada por 04 dias! Duas
toalhas menores podem ser maias adequadas que uma única toalha pesada e grande!

o Um chinelo ou sandália de borracha para o banho, lembre-se que o espaço é coletivo.

o Traga UMA CANECA de louça ou de porcelana para o SENALE, assim usaremos menos copos descartáveis,
cumprindo com nosso compromisso com a ecologia!

o Se puder, traga talheres e se responsabilize por lavá-los após as refeições. Isso diminui o trabalho das
companheiras da Economia Solidária que cozinharão para a gente e amplia nossa solidariedade feminista
com aquelas que ficam na Infra.

o A maioria de nós ficará em quartos coletivos e no acantonamento.  Não leve ou deixe nos quartos
objetos de valor, que serão de inteira responsabilidade de quem os carrega. Sugere-se uma pequena
mochila para carregar contigo carteira, documentos, dinheiro, máquina fotográfica, celular, sua caneca e
seu talheres, etc...

o Nossas malas devem ser bem pensadas, com roupas apropriadas - considerando que o clima da região
nesta  época  do  ano  é  FRIO  a  noite  e  QUENTE  aos  dias  –  e  lembrando  que  não  haverá  lugar  ou
possibilidade de lavar roupas durante a atividade.

o A temperatura no outono, em Porto Alegre, pode variar entre 10 e 25 graus (costumamos dizer que
temos as quatro estações em um dia no outono gaúcho), sendo as noites nunca superiores a 15 graus,
com manhãs frias e tardes quentes, às vezes muito quentes!

o Um abrigo ou pijama,  meias  quentes  e  um blusão são adequados para  dormir  para  quem ficar  no
acantonamento, onde o espaço é maior, mais aberto e, portanto, com maior circulação de vento, além
de estarmos alojadas ao lado do rio Guaíba.

o De dia será necessário um agasalho, mas na medida em que o sol vai subindo a tarde vai esquentando,
tenha uma camiseta leve por baixo.

o Os quartos coletivos fornecerão travesseiros, MAS CADA PARTICIPANTE (a exceção das que ficarão em
HOTEL) devem levar lençóis e COBERTORES (a lista de confirmação traz a informação de que tipo de
hospedagem está prevista para você – confira a lista no facebook, na aba ARQUIVOS do grupo do face).

o No acantonamento além de travesseiros, cobertas e lençóis e necessário trazer colchonete ou saco de
dormir. A organização local não terá estes objetos para fornecer caso você não os traga!

o Os alojamentos coletivos (08 quartos com 06 camas) já têm banheiros, mas nunca é demais lembrar que
serão 06 mulheres a usá-los. Serão fornecidos (além da cama com colchão) apenas travesseiros nestes
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quartos.  Procure  formar  GRUPOS  por  afinidade  com  pessoas  conhecidas  que  também  ficarão  nos
quartos, assim fica mais fácil a convivência coletiva. Informe no credenciamento que existe um grupo
planejado para Alojamento coletivo e tentaremos colocá-las juntas.

o Um pequeno Kit de costura e de primeiros socorros é sempre bem-vindo na bagagem de uma pessoa
prevenida em espaços coletivos. Tome iniciativa de ajudar a qualquer uma que precise de ajuda, mas
certifique-se de procurar ajuda adequada em caso de mal-estar ou problemas de saúde.

o Informe alguém próximo ou à coordenação do evento caso tenha qualquer problema; assim podermos
providenciar ajuda com maior brevidade, evitando problemas mais graves.

ESPAÇOS COLETIVOS – Respeito Mútuo!

o Nos quartos coletivos os banheiros serão compartilhados na proporção de 6 mulheres por quarto. No
Acantonamento a proporção é de 14 mulheres por chuveiro, O QUE EXIGIRÁ, ORGANIZAÇÃO e SENSO
DE COLETIVIDADE em ambas as situações.

o Devemos nos esforçar ao máximo para manter a limpeza de banheiros e alojamentos em geral, tanto
para nosso uso quanto para facilitar o trabalho da equipe de limpeza (voluntárias) que será encarregada
de deixar banheiros limpos ao longo do dia. Assim, ao sair do banheiro verifique como ele ficou para a
próxima que irá utilizá-lo. Deixe-o como gostaria de recebê-lo!

o A limpeza dos alojamentos e do acantonamento é responsabilidade de quem utiliza estes espaços. Não
haverá “serviço de quarto”. Cada qual deverá cuidar do espaço coletivo em que dorme e toma banho.

o Teremos espaços planejados para festas e para uma papo mais prolongado a noite. No entanto, nos
espaços dos QUARTOS e do ACANTONAMENTO devemos respeitar aquelas que precisam de mais horas
de sono. Usem os espaços de socialização para conversar, beber e APENAS OS ESPAÇOS EXTERNOS para
fumar, afinal, ninguém deve ser obrigada a aspirar a fumaça que sai de sua boca.

o Uma equipe de parceiras do movimento social local venderá bebidas a noite no evento – a quantidade
será  limitada, para evitarmos inconvenientes durante o SENALE.  Não será permitido trazer bebida de
fora para dentro da APCEF, mas cada participante é, obviamente, livre para sair e procurar os bares que
existem na região. Aconselhamos, no entanto, que saiam em grupos por questão de segurança e lembre-
se de pegar telefones de alguém da organização e deixar seus contatos com alguém que fique no evento.

o Plantas e Jardins NÃO FUMAM! Assim, jogue seu cigarro e qualquer lixo na LIXEIRA! Não teremos
pessoas  contratadas  para  limpeza,  seremos  nós  as  responsáveis  pelos  espaços  que  usamos  e  as
voluntárias (que se inscreveram para o Grupo da Limpeza) são companheiras de luta que vieram para
debater no SENALE e não para juntar o seu lixo! Assim, organização e respeito são itens indispensáveis
durante o evento!

o Toda a estrutura da Colônia A da APCEF foi colocada a nossa disposição  SEM CUSTOS,  fruto de uma
parceria antiga da organização local com o movimento social. O local é espaçoso, arejado e propiciará
um debate rico e produtivo. Este espaço deve ser considerado como NOSSO e cuidado como cuidamos
de nossa casa. Nosso compromisso é  devolvermos o espaço como ele nos foi entregue e qualquer
CUSTO para consertar ou comprar objetos e utensílios estragados sairá da organização do SENALE, sendo
rateado solidariamente.

o SEPARE O LIXO Orgânico (úmido) do lixo Reciclável (seco)! Se o saco ficou cheio ajude a trocá-lo, procure
auxílio com o pessoal da limpeza.

o Lembre-se que GENTILEZA gera GENTILEZA. O cuidado com a equipe de apoio deve ser o mesmo que
temos com nossas amigas de evento. As companheiras do credenciamento, da equipe de apoio ou as
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responsáveis  por  nossas  refeições  são  mulheres  de  outros  movimentos  sociais  contratadas  ou
voluntárias para nos auxiliarem no SENALE. E, mesmo na divergência política um toque de polidez é bem
vindo, sempre!

COLETIVOS DE TRABALHO

Uma das  maneiras  encontradas  para  facilitar  a  organização  do  trabalho  durante  o  SENALE  é  a  divisão  por
COLETIVOS. Durante a inscrição você se colocou em um dos COLETIVO de Trabalho: segurança, saúde, limpeza,
comunicação, cultural.

No  Crachá  de  credenciamento  será  colocado  o  seu  GRUPO,  procure  as  demais  participantes  e  Organize  o
trabalho  coletivo.  Lembre-se  que  o  funcionamento  do  Grupo  é  responsabilidade  de  cada  uma  de  suas
participantes e que se um grupo não funcionar algo não sairá bem no SENALE.

Nossa participação COLETIVA, SOLIDÁRIA e COMPROMETIDA é a única garantia de um SENALE nota 10!

TAREFAS DE CADA EQUIPE:

Infraestrutura: Tem a tarefa de organizar os locais de hospedagem e resolver questões relacionadas a banheiros,
chuveiros,  água,  acantonamento,  equipamentos,  etc.  Esta  equipe  deve  ser  acionada  sempre  que  algo  que
dependa da organização local for necessário!

Se Necessário, acionar Mary, da LBL-RS 51-99721221

Limpeza:  Todas as militantes devem se esforçar para manter os espaços de uso coletivos, de hospedagem e
banheiros limpos, mas esta equipe tem a tarefa específica de zelar pela limpeza quando deixarmos os locais,
organizando-o para a próxima etapa do evento e trocando os sacos de lixo para que estes não transbordem.
Verificar os banheiros coletivos, alimentando-os com toalhas de papel e com papel higiênico e recolhendo o
excesso de lixo, é responsabilidade de TODAS!

Saúde: Esta equipe é formada por mulheres com experiência e/ou formação na área, para atuarem em situações
simples de emergências e primeiros socorros e para encaminhamentos para atendimento médico em casos mais
severos. Além disso, organizará Ginástica em momentos do evento para relaxamento e alívio da pressão causada
pelo tempo em que permaneceremos sentadas.

Cada participante, no entanto, é responsável pela sua própria saúde. Lembre-se de informar à organização de
qualquer situação de risco sua ou de outra participante.

Comunicação: Esta equipe trabalhará antes, durante e depois do evento, em tarefas que irão da documentação
do SENALE em fotografias e vídeo, à produção de boletins em áudio para a rádio comunitária (com notícias,
orientações  gerais  e  dicas  do  evento),  assessoria  de  imprensa,  contato  com  meios  de  comunicação  locais,
sindicais, alternativos e atendimento a jornalistas, e alimentação de um blog com informações em tempo real
sobre  a  atividade.  As  tarefas  desta  equipe  começam  a  ser  feitas  antes  do  início  do  SENALE,  com  um
planejamento de assessoria e divulgação da ação e produção de material após o evento (caderno de resoluções).

Relatoria: A equipe de RELATORIA acompanhará as plenárias e GTs e deverá sistematizar, durante o SENALE, as
RESOLUÇÕES que deverão ir à Plenária e os documentos que irão compor o Caderno de Resoluções e a Carta de
Porto Alegre.

As relatoras provavelmente terão reuniões diárias, para sistematizar o conteúdo do dia, evitando acúmulos no
final. É recomendável que as pessoas deste coletivo tenham micros e saibam como operá-los.
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GTs e OFICINAS:

A cada  tarde  do  evento  serão  formados  diversos  Grupos  de  Trabalho  (chamados  de  GTs).  Estes  GTs  farão
encaminhamentos – de acordo com o regimento interno – para as Plenárias, que têm caráter de resolução.

Assim, os debates dos GTs, tiram propostas que serão discutidas e avaliadas nas Plenárias, virando resoluções do
evento.  Cada  GTs  deverá  ser  conduzido  por  uma  facilitadora  e  deverá  eleger  uma  mesa  e  uma  relatoria,
entregando em meio eletrônico as resoluções do dia para a equipe de relatoria do evento.

As OFICINAS (culturais e temáticas) acontecem em paralelo com os GTs e são responsabilidades de quem as
propôs. As oficinas também podem tirar encaminhamentos para as plenárias.

PROGRAMAÇÃO:

Até o fechamento deste caderno, não tínhamos fechado completamente a PROGRAMAÇÂO – que será entregue
anexa a este documento.

Temos, no entanto uma organização estabelecida:

MANHÃS:

 Cafés temáticos (com apresentações culturais)

 Todas as  manhãs serão destinadas à realização das  MESAS temáticas  –  que contarão com presença de
militantes  e  outras  companheiras  que  tenham  conhecimento  e  reconhecimento  nos  temas  que
transversalização nossos debates.

TARDES:

 Espaço para os Grupos de Trabalho e Oficinas Autogestionadas. Estas atividades acontecerão em 
paralelo, assim será necessário escolher na GRADE DO EVENTO (distribuída em separado e afixada nas 
paredes do SENALE) que atividade acompanhar a cada tarde.

 Os GTs e Oficinas terão a responsabilidade de tirar encaminhamentos às PlenáriaS – que acontecem 
DIARIAMENTE no final do dia (por volta de 17h) e que DELIBERAM coletivamente.

 Faremos UMA PLENÁRIA a cada dia do SENALE, com exceção do dia 29/05 (primeiro dia do Evento) 
quando faremos UMA CAMINHADA LÉSBICA FEMINISTA NACIONAL no centro de Porto Alegre

 CAMINHADA LÉSBICA – TRAGA FAIXAS, CARTAZES, PIRULITOS, CAMISETAS BONÉS e vamos fazer uma 
caminhada linda, visibilizando o evento do SENALE e as pautas das Lésbicas e mulheres Bissexuais!!

NOITES:

 Janta Temática e Atividades Culturais e de Integração

No dia 01/06 – último dia do SENALE teremos uma PLENÁRIA FINAL, onde será assinada a Carta de Porto 
Alegre e deliberaremos pelas próximas responsáveis e o local de realização do IX SENALE.

O Almoço será um churrasco Coletivo.

Haverá um passeio para as que ficarem na tarde de domingo.

PROPOSTA DE REGIMENTO INTERNO

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE LÉSBICAS E MULHERES BISSEXUAIS  

Local: Porto Alegre, RS
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Capítulo I - da Finalidade

Art.1°- O VIII SENALE - Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais – proposto conjuntamente pela
Liga Brasileira de Lésbicas - LBL, Articulação Brasileira de Lésbicas – ABL, Coletivo de mulheres da Associação
Brasileira de Lésbicas Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT, Rede Afro, SAPATÁ, CNDACE, e Marcha
Mundial  de  Mulheres,  com  a  participação  do Coletivo  Bill  (MG),  do  Grupo  Matizes  (PI) e  de  algumas
independentes e aprovado pelo coletivo de lésbicas em fórum específico de rede social, terá por finalidade:

I - Propiciar o debate em torno dos sujeitos e movimentos que constituem o  SENALE, possibilitando, assim, a
construção de estratégias de enfrentamento à lesbofobia, à bifobia e à transfobia; 

II - Promover o fortalecimento das lutas, intercâmbio de experiências e o desenvolvimento de parcerias entre as
redes de lésbicas e mulheres bissexuais, instituições e governos municipais, estaduais e federal, movimentos
sociais  e demais participantes do SENALE;

III - Promover discussões e traçar estratégias de organização e ação relativas às políticas governamentais e não
governamentais  sobre  Direitos  Humanos  para  mulheres  em nível  nacional  e  internacional,  com ênfase  nas
populações de lésbicas e mulheres bissexuais; 

IV - Discutir e aprovar a  Carta de Porto Alegre que norteie as ações dos movimentos de lésbicas e mulheres
bissexuais nos próximos anos.

V  –  Eleger  o  local  de  realização  do  IX  SENALE e  as  entidades  responsáveis  pela  construção  da  Comissão
Organizadora Local do evento.

Parágrafo 1º - O VIII SENALE será realizado na cidade de Porto Alegre, RS, entre os dias 29  de maio e 01 de junho
de 2014.

Parágrafo 2º - O VIII SENALE terá regime de Assembleia, tendo como pauta a discussão e aprovação da Carta de
Porto  Alegre,  moções,  propostas  dos  Grupos  de  Trabalhos  e  calendário  de  ações  conjuntas  para  o  biênio
2014/2016.

Capítulo II - da Organização

Art.2° - A organização política do  VIII SENALE estará sob a responsabilidade da  Comissão Executiva Nacional,
formada pela Liga Brasileira de Lésbicas - LBL, Articulação Brasileira de Lésbicas – ABL, Coletivo de mulheres da
Associação  Brasileira  de  Lésbicas  Gays,  Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais  –  ABGLT,  Rede  Afro,  SAPATÁ,
CANDACE, e Marcha Mundial de Mulheres, com a participação do Coletivo BIL (MG), do Grupo Matizes (PI) e
de algumas independentes.

Art.3º - A organização executiva do VIII SENALE estará sob a responsabilidade da Comissão Organizadora Local,
constituída pela Liga Brasileira de Lésbicas, com apoio da Comissão Organizadora nacional.

Art.4º - Durante o VIII  SENALE a Comissão Executiva Nacional e a Comissão Organizadora Local compõem a
Coordenação do VIII SENALE, sendo solidariamente responsáveis pela condução do evento desde a sua abertura
até o seu encerramento.

Capítulo III - das Participantes

Art. 6°- Participam do VIII SENALE:

I) Lésbicas e Mulheres Bissexuais que tenham apresentado a inscrição de participação nos prazos previstos
pela  Comissão  Executiva  Nacional  e  que  constem  da  Lista  de  Aprovadas divulgada  e  à  disposição  no
credenciamento -com direito a voz e a voto;

II) Comissão Executiva Nacional e a Comissão Organizadora Local – com direito a voz e a voto;

III) Convidadas, mulheres heterossexuais e mulheres e homens transexuais – com direito a Voz

IV) Pessoal de Apoio e Infraestrutura – sem direito a voz ou a voto

Art. 7º. - Todas as inscritas devem proceder ao Credenciamento, junto à Secretaria do Evento, retirando seu
Crachá e Pulseira de Identificação, através da qual terão acesso às dependências da Colônia A da APCEF, onde o
VIII SENALE será realizado.

Parágrafo Primeiro - Os crachás serão diferenciados por cor, conforme tipo de inscrição.
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Parágrafo Segundo - sendo o uso do crachá obrigatório nas atividades do evento, em havendo necessidade, a
Comissão Organizadora do VIII SENALE fornecerá, após justificativa formal, novo crachá da participante que por
ventura tenha perdido, extraviado, ou tenha seu crachá furtado ou roubado.

Art. 8º. - As Lésbicas e Mulheres Bissexuais que não se inscreveram no prazo previsto pela Comissão Executiva
Nacional  deverão  cadastrar-se  junto  à  Secretaria  do  Seminário,  caso  haja  vagas,  e  terão  seu  pedido  de
credenciamento avaliado pela Coordenação do VIII SENALE que poderá deferi-lo ou indeferi-lo, de acordo com a
situação.

Parágrafo Primeiro – Do indeferimento da Inscrição pela Coordenação do VIII SENALE não caberá recurso.

Parágrafo Segundo – As inscrições deferidas pela Coordenação do VIII SENALE durante a realização do evento
serão sempre em caráter de auto-custeio, sem qualquer forma de subsídio.

Art.  8°-  As Participantes inscritas no prazo devido e contempladas com bolsa (deslocamento,  alimentação e
hospedagem) total  ou parcial,  terão custeadas suas  despesas  de acordo com critérios  e  disponibilidade  de
recursos estabelecidos previamente pela Comissão Executiva Nacional, que comunicará as contempladas acerca
dos benefícios recebidos antes do início do evento.

Art. 9° - Cada Inscrição do VIII SENALE vale para apenas uma pessoa e é pessoal e intransferível.

Parágrafo  Primeiro  -  O  número  de  participantes  estará  limitado  ao  total  de  270  vagas,  sendo que  estarão
garantidas:

a) Alimentação para 200 participantes;

b) Hospedagem em hotel para 70 participantes;

c) Vagas em quartos coletivos para 48 participantes, ficando as demais alojadas em  acantonamento, no
próprio local de realização do evento.

Parágrafo Segundo - Os critérios de distribuição das vagas de alojamento e alimentação citadas no parágrafo
anterior serão divulgados previamente pela  Comissão Organizadora Local do VIII SENALE e levarão em conta
critérios como geracional, doença declarada e mulheres com deficiência, dentre outros.

Parágrafo Terceiro – cobertas e lençóis são de responsabilidade de cada participante no caso da ocupação de
vaga  em  quartos  coletivos  e  no  acantonamento  (neste  último  ainda  é  necessário  trazer  travesseiros  e
colchonetes).

Capítulo IV - do Temário

Art. 11 - O VIII SENALE terá como eixo central: Lesbianidades e Feminismos: enfrentando o machismo, o racismo
e a lesbofobia.

Parágrafo Único: A proposta básica será adequada e complementada a partir dos trabalhos do próprio SENALE e
aprovada na Plenária Final.

Capítulo V - da Estruturação

Art. 12 - O VIII SENALE estará estruturado em:

a) Espaços de debates e reflexões

(i) Mesas e Painéis – 29, 30 e 31/05: Diálogos entre sujeitos, movimentos e Estado em torno do enfrentamento à
lesbo-bi-transfobia  e  da  construção  de  políticas  públicas  LBT;   Resgate  histórico,  conjuntura  internacional  e
nacional.

(ii) Oficinas Temáticas (Atividades Autogestionadas) – 29, 30 e 31/05: Debates sobre noções e princípios dos
feminismos e das lesbianidades como lutas políticas para o empoderamento e o enfrentamento ao machismo,
sexismo, racismo e lesbo-bifobia e transbifobia; noções e princípios dos feminismos e das lesbianidades como
lutas políticas  para  o empoderamento e o  enfrentamento ao machismo,  sexismo,  racismo e lesbo-bifobia  e
transbifobia;

(III) Atividades Culturais  (Atividades autogestionadas e Oficinas culturais)  – 29, 30 e 31/05:  Apresentações,
exposições e lançamentos que apresentem discussões sobre o feminismo e as lesbianidades.

b) Espaços deliberativos
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(i) Grupos de Trabalho (GTs) – 29, 30 e 31/05 - relativos eixo central (Lesbianidades e Feminismos: enfrentando o
machismo, o racismo e a Lesbofobia) e a temas correlatos que transversalizem ou sejam transversalizados pelo
eixo central

(ii) Plenárias Diária – 30 e 31/05 - de aprovação dos encaminhamentos vindos dos GTs de cada um dos dias, A
exceção dos GTs do primeiro dia, que serão aprovados na plenária do Segundo dia, junto com os GTs daquela
data;

(iii) Plenária Final –  01/06 -  De encaminhamentos,  retirada de calendário conjunto e aprovação da Carta de
Porto Alegre e do Relatório Final do VIII SENALE.

Art. 13 – As Atividades Autogestionadas e Oficinas acontecerão em paralelo com os GTs diários e ocorrerão
conforme  as  especificidades  de  cada  uma,  nos  ambientes  liberados  pela  Comissão  Organizadora  Local,
respeitando locais e horários das demais atividades do SENALE, sendo sua organização e condução de inteira
responsabilidade de quem as propõe, inclusive do ponto de vista estrutural. 

Art. 14 - Os Painéis e as Conferências serão realizados em sessões plenárias pela manhã, para o coletivo das
participantes, havendo exposição por parte de convidadas, seguido de debate com as participantes. O tempo de
intervenção de cada pessoa será estipulado pela facilitadora da mesa,  em acordo com a plenária e com as
painelistas.

Parágrafo Único – Os Painéis e Conferências serão transmitidos via WEB, para que possam ser acompanhados
localmente por quem não conseguiu se deslocar para o  VIII SENALE, sendo a participação das integrantes das
mesas e das que interferirem, manifestando-se durante o debate, expressão prévia de consentimento do uso das
imagens gravadas sem qualquer custos durante e após o VIII SENALE.

Art. 15 – As Plenárias Diárias têm caráter DELIBERATIVO e votarão exclusivamente as propostas encaminhadas
dos Grupos de Trabalho (GTs).

Parágrafo Primeiro – As propostas que obtiverem menos de 2/3 dos votos dos GTs serão discutidas e deliberadas
em Plenária Diária pelo seguinte critério:

a) GTs dos primeiro e segundo dias (29 e 30/05) – votação na plenária diária do dia 30/05

b) GTs do dia 31/05 – votação na plenária diária do dia 01/06

c) Propostas com divergências poderão ser remetidas para deliberação na plenária final do dia 01/06

Parágrafo Segundo - Às propostas aprovadas com 2/3 ou mais de votos nos GTs cabe recurso à plenária diária
que votará os encaminhamentos dos GTs. Em não havendo recurso, encaminhado por escrito à Mesa Plenária,
estas serão automaticamente incluídas pela relatoria nas deliberações do SENALE.

Parágrafo Terceiro –  Às  propostas  rejeitadas  pelos  GTs (que obtiverem menos de 1/3 dos votos  do Grupo)
também cabem recurso à plenária diária que votará os encaminhamentos dos GTs. Em não havendo recurso,
encaminhado por escrito à mesa da Plenária, estas serão consideradas automaticamente rejeitadas e não farão
parte das deliberações do evento.

Do Funcionamento do Grupos de Trabalho (GTs)

Art.16 – Cada Grupo de Trabalho (GT) terá pelo menos 01 facilitadora indicada pela Coordenação do VIII SENALE
e que será responsável por coordenar os trabalhos do grupo.

Parágrafo Primeiro – A facilitadora deverá proceder a instalação do Grupo, elegendo entre as presentes pelo
menos uma pessoa para RELATORIA e pelo menos uma pessoa para SECRETARIA do Grupo;

Parágrafo Segundo – Todas as propostas apresentadas para inclusão nas deliberações do VIII SENALE deverão ser
encaminhadas por escrito (em papel ou meio digital) à Relatoria do Evento, constando:

a) Quem apresentou a proposta

b) Se ela foi aprovada (com 2/3 ou mais dos votos); se ela foi encaminhada para deliberação (entre 1/3 e
2/3 dos votos); se ela foi rejeitada (menos de 1/3 dos votos, ou quando o grupo, no debate, decide pela
retirada da proposta, sem votação de mérito)

c) Nome da Facilitadora (s), da Relatora (s) e da Secretária (s).

d) Redação completa da proposta,  como deverá ser encaminhada à plenária ou inclusa no caderno de
deliberações.
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Parágrafo Terceiro -  É recomendado que a participação nos Grupos de Trabalho, quando possível, observe a
representação de região geográfica, identidade de gênero, orientação sexual, geracional e raça e etnia.

Parágrafo Quarto - O número de participantes em cada Grupo de Trabalho não deverá ser menor do que 05 ou
exceder 25 pessoas.

Art.  22  –  Os  Painéis,  as  Conferências  e  as  Plenárias  contarão  com  uma  relatoria  escolhida  pela  Comissão
Organizadora do VIII SENALE, encarregada de sistematizar as conclusões através de relatório, que deverá ser
apresentado até o final do Seminário, para confecção do Relatório Final.

Capítulo VI - das Plenárias Diárias e Final
Art. 23 - A Plenárias Diárias têm caráter deliberativo e discutirão e deliberarão sobre os encaminhamentos vindos
dos Grupos de Trabalho. Serão instaladas, nos dias 30 e 31, às 17h, com 50% de participantes, ou meia hora mais
tarde, em segunda chamada, com qualquer número.
Art. 24 - A Plenária Final será instalada às 9h do dia 01/06 com 50% das participantes, ou, em segunda chamada,
meia hora mais tarde, com qualquer número, tendo seu encerramento previsto para horário não superior às
13hs do mesmo dia.
Parágrafo Primeiro – A Plenária final terá caráter deliberativo, discutirá as pendências das duas plenárias diárias,
o calendário conjunto para o biênio 2014/2016 e votará a Carta de Porto Alegre, elegendo, ates de seu final, o
local e as entidades responsáveis pela Comissão Organizadora Local do IX SENALE,
Art.25  -  A  Mesa  Diretora  das  Plenárias  será  composta  pela  Comissão  Executiva  Nacional  ou  por  suas
representantes indicadas, e a ela cabe ler as propostas encaminhadas.
Art. 26 – A mesa fará a leitura das propostas APROVADAS nos GTs, anotando os destaques durante a leitura.

Parágrafo Primeiro - As propostas de destaque serão de Supressão, Inclusão  ou Modificação de texto 
Apresentado. A proponente deve escrever sua proposta e encaminhá-la à mesa que colocará em votação, sendo 
aprovada por 50% mais 01 dos votos da plenária.

Parágrafo Segundo – havendo necessidade será aberto tempo de defesa de proposta. Em cada uma das Plenárias
a apresentação de proposta é feita por quem a encaminhou no GT em até 03 (três minutos), havendo tempo
para defesa contrária de igual tamanho, após os quais, em estando esclarecida a plenária, se procederá à votação
do tema, ganhando a proposta quando obtiver maioria simples (50% mais 01) dentre as presentes.
Art. 27 – As participantes poderão fazer declaração de voto, no máximo, em 01 minuto.
Art. 28 - Poderão ser apresentadas propostas de moção de louvor ou repúdio nas Plenárias Diárias ou na Plenária
Final do VIII SENALE. 
Parágrafo único: A proponente deve escrever sua proposta e a mesma deve ser aprovada por maioria de votos
em plenário.
Capítulo VIII - Disposições Gerais
Art. 29 - Serão disponibilizados Espaços para Reuniões, Exposições e Lançamentos, respeitando-se as limitações
de espaço e com solicitação prévia à Comissão Organizadora Local. As solicitantes ficam responsáveis por toda a
infraestrutura necessária para sua instalação.
Art.  30  -  Todas as  participantes  do VIII  SENALE receberão certificado de participação,  na  categoria  em que
estiverem inscritas. 
Art.  31  -  A  planilha  orçamentária  do VIII  SENALE será  disponibilizada,  junto com a  prestação de contas  no
Caderno de Resoluções do Evento.
Art.  32 -  Qualquer assunto não previsto neste Regimento será definido pela Comissão Organizadora do VIII
SENALE, cabendo recurso às Plenárias Diárias ou à Plenária Final.
Porto Alegre, 29 de maio de 2014.
Comissão Executiva Nacional

Propostas da Comissão de Cultura – 8º SENALE (2014)
1. Objetivos: 
1.1. Fomentar a cultura e o incentivo à produção artística no espaço do SENALE. 
1.2. Agregar diversidade de linguagens artísticas, promovendo momentos de intercâmbios culturais, 
1.3. Realizar levantamento do que está sendo produzido pelas mulheres sobre as lesbianidades e bissexualidades
no campo da Cultura; 
2. Espaços de intercâmbios culturais e reflexões sobre cultura 
- Diálogos sobre o resgate da Memória e da História dos SENALES e do Movimento de Lésbicas e Bissexuais. 
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- Oficinas Culturais; 
- Grupo de Trabalho 
- Apresentações artísticas; 
- Exposições permanentes 
- Mostra Audiovisual 
3.1. Atividades 
- Diálogos “Movimento de lésbicas e mulheres bissexuais: Nossa luta, nossa história e desafios a serem enfren-
tados”: Exposição de fotos antigas e atuais do movimento e a construção coletiva de uma linha do tempo. A pro-
posta é que as participantes levem as fotos e que dialoguemos com as lésbicas que organizaram os SENALES an -
teriores para contribuir neste momento. 
- Realizar Grupo de Trabalho: “GT – Arte, Cultura e Lesbianidade”. A proposta é que este GT seja permanente. No
primeiro dia que fosse feito – 1) um resgate das produções culturais dos SENALEs anteriores (quem trabalhou
nesta parte e esteve na maioria das edições para poder ajudar nisso?!); 2) poderíamos inserir a palestra da
Yaskara aqui para dar abertura a um debate que gere o item “3”; 3) troca de experiências, vivências, especificida-
des da produção, representação e significação não só de uma “cultura lésbica”, mas também “do ser lésbica” nas
diferentes culturas e especificidades regionais. 4) Refletir coletivamente sobre as políticas culturais brasileiras; 5)
Elaborar propostas voltadas para as políticas culturais e atuação dos Movimentos de Lésbicas e Bissexuais nesta
área. 
- Oficinas Culturais: as lésbicas e bissexuais enviarão propostas de oficinas culturais, através do preenchimento
de uma Ficha de Inscrição de Atividades. 
- Apresentações Culturais: as apresentações culturais acontecerão antes, durante e depois das atividades do SE-
NALE, bem como nos momentos noturnos. As lésbicas e bissexuais enviarão propostas de Apresentação e um
breve resumo do seu trabalho, através do preenchimento de uma Ficha de Inscrição de Atividades. 
- Exposição Permanente: Durante o evento, nos vários espaços, serão acho expostos permanentemente obras de
arte (quadros, esculturas, desenhos), Fotos, poesias e demais obras literárias. Haverá espaço para expor livros,
CD´s e demais artesanatos feitos pelas participantes. 
- Sarau: Momento de interação com música, poesia, arte cênica, dentre outras 
- Mostra audiovisual: mostra de filmes com temáticas lésbicas, feministas. Será dada prioridade às produções fei -
tas pelos grupos de lésbicas, de bissexuais, e feministas sobre os temas que envolvem a expressão de livre orien-
tação sexual e identidades de gênero entre das mulheres. Obs.: Ana Moura propôs um vídeo. 

3.2. Encaminhamentos Gerais 
- Elaborar ficha de inscrição para as participantes proporem as suas atividades.  
- Definir as pessoas que estarão à frente de cada atividade desenvolvida; 
- Realizar reuniões para elaborar as metodologias para cada momento; 
- Dialogar com a Comissão Local para saber como podemos melhor utilizar o espaço; 
Quantas oficinas simultâneas o lugar comporta; etc 
- Solicitar que as companheiras enviem os vídeos com antecedência para que a comissão avalie. 
OBSERVAÇÕES: antes do início de cada atividade (mesas e GTs) será desenvolvido 10 min. de Massagem e/ou gi -
nástica laboral. 
Comissão de Cultura 

CONTATOS IMPORTANTES

APCEF - Avenida Coronel Marcos, 627 – Pedra Redonda – Porto Alegre / RS - (51) 3268-1611

Telefone  Coordenação  Local  do  Evento: -  Naiara=51-99720886;  Mary=051-99721221;  Rose=51-98446408  e  Carol=51-
98363771.

Tele Taxi Cidade: (51) 3223 1122 | 3223 3030 (perguntem preço aproximado da corrida e confiram com os indicadores que
colocamos acima)

Posto de Saúde Cristal -  Avenida Jacuí, s/n° / Cristal - Porto Alegre - Telefones: (51) 3266-5065

Emergência – SAMU – 192 / Bombeiros – 193 / Brigada Militar – 190

CONTATOS: _______________________________________    ___________________________________

__________________________________________________  __________________________________
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