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Realização 

Liga Brasileira de Lésbicas – LBL 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ABGLT 

Coletivo Bil 

Rede Afro LGBT 

Articulação Brasileira de Lésbicas – ABL 

CANDACE – Coletivo de Lésbicas Negras 

Grupo Matizes 

SAPATÁ 

Marcha Mundial das Mulheres – MMM 

 

 

 

 

 

Coordenação Executiva Nacional 

Roselaine Dias - LBL – Liga Brasileira de Lésbicas 

Guilhermina Cunha Ayres - ABGLT - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais 

Janaina Oliveira - Rede Afro LGBT 

Marinalva Santana - Grupo Matizes 

Yone Lindgren - ABL – Articulação Brasileira de Lésbicas 

Heliana Hemetério dos Santos - CANDACE – Coletivo de Lésbicas Negras 

Marta Almeida - Rede SAPATÁ 

Fernanda Coelho – Coletivo Bil 

Luanna Marley – independente 

 



 

Coordenação Executiva Local 

Ana Naiara Malavolta - LBL – Liga Brasileira de Lésbicas 

Roselaine Dias - LBL – Liga Brasileira de Lésbicas 

Carol Bastos - LBL – Liga Brasileira de Lésbicas 

Mary Macedo Saupe – Liga Brasileira de Lésbicas 

 

 

Relatório Final 

 

Organização: 

Ana Naiara Malavolta - LBL – Liga Brasileira de Lésbicas 

Guilhermina Cunha Ayres - ABGLT - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais  

Carla Salasário Ayres –ABGLT – Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais 

 

Revisão de Textos e Relatoria: 

Guilhermina Cunha Ayres - ABGLT - Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais 

Carla Ayres - ABGLT- Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais 

Ana Naiara Malavolta - LBL – Liga Brasileira de Lésbicas 

Roselaine Dias - LBL – Liga Brasileira de Lésbicas 

 

Logomarca e Arte do 8º. SENALE 

Guilhermina Cunha Ayres 



 

 

 

Apoio 

Entidades Governamentais 

Governo Federal 

(MS – SDH – SEPIR – SNJ – SPM) 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul 

(SPM e SJDH) 

CCDH-RS – Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 

do Estado do Rio Grande do Sul 

PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura de Porto Alegre 

(SALOS e SAM) 

CEDECONDH - Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança 

Urbana da Câmara de Vereadores de Porto Alegre 

 

Movimentos Sociais: 

APCEF – Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal do Rio Grande do Sul 

CEM-RS – Conselho Estadual das Mulheres do Rio Grande do Sul 

CNTE – Central Nacional dos Trabalhadores em Educação 



 

COOPSUL – Cooperativa Solidária Utopia e Luta 

CPERS Sindicato – Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul 

FENAJUFE – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU 

FETRAFI-RS – Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras 

do Rio Grande do Sul 

SASERS - Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio Grande do Sul 

SINDIPETRO-RS – Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul 

SINDISINDI – Sindicato dos Sindicatários do Rio Grande do Sul 

SINTRAJUFE-RS – Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal 

 

 

 

 



8º. SENALE – Caderno de Resoluções  Página 6 

 

“Somos tantas... 

Estamos em todos os lugares, mas poucas pessoas querem nos ver. 

Somos negras, brancas mestiças. Somos altas, magras, roliças. 

Somos jovens, adultas, idosas. Somos mulheres comuns, famosas. 

Somos atéias, cristãs, religiosas. Somos trabalhadoras, do lar, da rua. 

Somos filhas, mães, avós. Somos tristes, alegres, sonhadoras. 

Somos Lésbicas batalhadoras. 

Existimos, estamos no mundo. Vê quem quer enxergar... Escuta quem quer ouvir...” 

Silvana Conti 

Poetisa, Lésbica e Feminista. Militante da LBL-RS 

Poesia lida durante o Sarau do 8o. SENALE 

Apresentação: 

A organização local do 8o. SENALE – Seminário Nacional de Lésbicas e 

Mulheres Bissexuais entrega este relatório como forma de mantermos registrado o 

histórico de realização e a evolução de nossas discussões, neste importante espaço 

que é o SENALE, agora SENALESBI, por decisão da Plenária Final do evento, em 

reconhecimento à necessidade de visibilização também das mulheres bissexuais 

dentro do movimento feminista e do movimento LGBTT, em especial do segmento 

de mulheres Lésbicas. 

Esta edição do SENALE foi marcada pela presença das mulheres bissexuais 

e das jovens negras (maioria absoluta das inscritas) e por debates de fundo que 

vinham sendo adiados há alguns anos, fruto do momento histórico que vivenciamos 

nas fileiras de nossos ativismos. 

À história caberá julgar nossos erros e acertos. O inegável, no entanto, é 

que enfrentamos os problemas geracionais, o relacionamento com outros 

movimentos, em especial com os movimentos Feministas, LGBTs e de Transexuais 

com a coragem necessária para que não fossem jogados para o próximo encontro. 

Aproveitemos estes debates e seus resultados para construirmos o próximo 

encontro – o 1º. SENALESBI - com a abertura necessária e exigida pelo crescimento 

impressionante de segmentos sociais até então invisibilizados dentro do próprio 

movimento de lésbicas. 

Nossa história é construída pelos passos que ousamos dar. O 8º SENALE 

tem a marca da caminhada firme das lésbicas feministas e das bissexuais engajadas 

que o construíram. 

 

Boa Leitura e sigamos firmes nesta caminhada! 

Organização Local do 8o. SENALE. Porto Alegre, julho de 2014. 
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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 OITO (08) 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 

VIII SENALE: 2014 – Porto Alegre/RS 

 

A partir do SENALE - que favorece o encontro de idéias, 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 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 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 na cidade de Porto Alegre, capital do 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 atividades realizadas em Brasília para viabilizarmos a proposta. Assim 

que houve acordo das redes e das companheiras de Fortaleza – que eram as responsáveis 

indicadas para organização da 8a. edição do SENALE – noticiamos isso em rede (e-mail, 

face, etc.) e começamos a articulação para aprovar a resolução de realização em Porto 

Alegre. 

Com a aprovação coletiva, formamos a Comissão Executiva Nacional e a Executiva 

Local, dividindo tarefas para alcançarmos conjuntamente nossos objetivos. 

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 levando em consideração o 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 SENAL impondo restrições aos apoios federais e em outras esferas. No final 

conseguimos o seguinte: 

- A SPM-Nacional concedeu 05 passagens; 

- A SEPIR outras 05 (Para Painelistas e Coordenadoras de GTs negras) 

- A SNDH 05 (para Painelistas e Coordenadoras de GTs) 

- A SNJ – 10 passagens (Distribuídas em chamada coletiva a Jovens de todos os 

estados) 

A CNTE também cedeu duas passagens, em apoio ao evento (Concedidas a 

Painelistas e Coordenadoras de GTs) 

- 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. 
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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 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 8º. SENALE, além de providenciar, através 

de acordos regionais, a alimentação e hospedagem para até 200 mulheres. 

Após o período inicial de inscrições, durante o qual recebemos 340 pedidos de 

inscrição, passamos a trabalho o deslocamento para vermos quantas destas inscrições 

seriam efetivadas. Depois de 40 dias de esforços uma nova chamada de inscrições foi 

aberta, já que a avaliação de que muitas das inscritas não teriam como custear seu 

deslocamento se concretizou e tínhamos disponibilidade dentro das 200 vagas garantidas 

localmente. Totalizamos 380 inscritas no final das duas chamadas, já descontadas as 

inscrições duplicadas. 

Deste total, recebemos, alimentamos e alojamos (em quartos coletivos, em 

acantonamento e em vagas de hotel) 170 mulheres credenciadas no 8º. SENALE, mais 

algumas locais, convidadas e representantes de entidades, que circularam no espaço, sem 

utilizar a estrutura de hospedagem e alimentação e contando com a equipe de apoio que 

circulou no local, totalizamos 201 pessoas participantes no SENALE. 

 

Preferencias 

Prefiero recorrer tu cuerpo 

detenerme en tu ombligo 

encontrarme con tus aguas caudalosas 

                     y bañarme en ellas. 

Que me hagas transpirar de deseo. 

continuar viaje, 

    seguir descubriendo tus zonas erógenas. 

                       Saborearte, 

 mirarte una y mil veces. 

Que debatir el patriarcado. 

Do libro “Amor, Placer, Rabia y Revolución”  

Marian Pessah 

 Ativista – Porto Alegre / RS – Poesia lida durante o Sarau, no 8º. SENALE 
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Poesia lida durante o Sarau do 8º. SENALE 

PERFIL das Mulheres Inscritas/Credenciadas no 8. SENALE 

Dados para análise disponíveis em: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VaaOJbXD2lEgV9hLBoL_-gnA7r7kRPlrdBsZ_-

fYnGo/edit?usp=sharing 

380 INSCRIÇÕES: 

Geracional 

No.  Inscritas de um total de 380 No. Credenciadas de um total de 170 

Até 20 anos – 29 de 380 = 7,63% 05 de 170 = 2,94% 

150 - de 21 a 30 anos = 39,47% 58 = 34,11% 

83 - de 31 a 40 anos = 21,84% 44 = 25,88% 

69 - de 41 a 50 anos = 18,15% 37 = 21,76% 

30 - de 51 a 60 anos = 7,89% 09 = 5,29% 

18 - de 61 a 70 anos = 4,73% 07 = 4,11% 

01 - 71 anos ou mais = 0,26% 0 = 0% 

Distribuição Regional 

No.  Inscritas de um total de 380 No. Credenciadas de um total de 170 

133 Região Sudeste = 35% 44 = 25,88% 

118 Região Nordeste = 31,05% 54 = 31,76% 

80 Região Sul = 21,05% 41 = 24,11% 

28 Região Norte = 7,36% 14 = 8,23% 

21 Região Centro Oeste = 5,52% 07 = 4,11% 
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Raça/Etnia 

No.  Inscritas de um total de 380 No. Credenciadas de um total de 170 

01 – Rroma = 0,26% 0 = 0% 

07 – Amarelas = 1,84% 03 = 1,76% 

05 – Indígenas = 1,31% 01 = 0,58% 

04 – Mestiças ou não brancas = 1,05% 01 = 0,58% 

79 – Pardas = 20,78% 37 = 21,76% 

137 – Brancas = 36,05% 57 = 33,52% 

147 – Pretas/Afro descendentes = 38,68% 59 = 34,70% 

/negras 

Orientação Sexual 

No.  Inscritas de um total de 380 No. Credenciadas de um total de 170 

294 Lésbicas = 77,36% 129 = 75,88% 

60 – Bissexuais = 15,78% 25 = 14,70% 

14 – Heterossexuais = 3,68% 03 = 1,76% 

04 – Transexuais = 1,05% 0 – 0% 

08 - Diversas (Pan, Livre Orientação, Gosto de 

Pessoas, Gente, etc.) = 2,10% 

02 = 1,17% 

Educação Formal 

No.  Inscritas de um total de 380 No. Credenciadas de um total de 170 

01 – Pós-Doutorada = 0,26% 01 = 0,58% 

07 – Doutoras = 1,84% 04 = 2,35% 

23 – Mestras = 6,05% 09 = 5,29% 

56 – Com Especialização ou Pós-Graduação = 

14,73% 

30 = 17,64% 

79 – Universitárias com curso completo = 20,79% 41 = 24,11% 
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135 – Universitárias com curso incompleto = 

35,52% 

50 = 29,41% 

69 – Segundo Grau Ou Fundamental Completo = 

18,15% 

21 = 12,35% 

10 – Primeiro Grau, Primário ou Fundamental 

Incompleto = 2,63% 

04 = 2,35% 

Ocupação/Fontes de Renda 

No.  Inscritas de um total de 380 No. Credenciadas de um total de 170 

16 – Aposentadas = 4,21% 04 = 2,35% 

74 – Só Estudam (Autônomas, Bolsistas, 

Estagiárias ou recebem ajuda a família) = 19,47% 

23 = 13,52% 

125 – Só trabalham = 32,89% 56 = 32,94% 

165 – Estudam e Trabalham = 43,42% 77 = 45,29% 

 

• 10 mulheres informaram algum tipo de deficiência (cadeirante, cegas, movimentação 

por muletas, mau formação óssea, problemas nos quadris, etc.), destas, 03 estiveram 

no evento. 

 

Te vejo  

Ser que transcende as normatizações  

Ser que luta pelos ideais de equidade de gênero, raça e classe. 

É assim que te vejo: articulada movimentos livres,  

Corpos que falam e usam o megafone quando necessário. 

Corpos feministas que vão além 

Visão de mundo pós-estruturalista em utopias. 

Te vejo dentre as revolucionárias de plantão,  

Poesia em versos cortantes e revolucionários dos feminismos. 

Tecemos teias de sororidade. 

Te vejo a tecer costuras políticas, inovadoras. 

Dentre os corpos lésbicos que transcendem e não aceitam as normatizações. 

Te vejo neste retrato preto e branco, desbotado,  

Mas também colorido, em cinzas, além da fênix. 
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Te vejo no retrato histórico político, nossos nomes escritos nas tábuas revolucionárias.  

Não sei se posso nos denominar como mulher, 

Por todas as construções sociais mesquinhas que deram a este nome, mas te vejo SER. 

SER que transcende, SER no mais amplo sentindo da palavra.  

Te vejo, SER. 

Ana Carla Lemos – Ativista – Bahia 

Poesia lida durante o Sarau no 8º. SENALE 

Local do 8º. SENALE 

Todo o evento foi 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; 

Hospedagem 

Ao total foram oferecidas 200 vagas de hospedagem: 

10 Vagas em quartos Individuais em Hotel – Garantidos pela Prefeitura de Porto 

Alegre, através da Secretaria de Direitos Humanos (SAM – Secretaria Adjunta da Mulher e 

SALOS – Secretaria Adjunta da Livre Orientação Sexual), que foram 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 que fez o deslocamento do evento para o hotel em horários 

preestabelecidos pela organização durante os 04 dias de atividades, o traslado de chegada 

via aeroporto e o deslocamento de ida e volta da Marcha Lésbica Nacional, ocorrida no 

primeiro dia (29/05). 

48 Vagas em quartos coletivos da APCEF – O local do evento contou com oito 

quartos Coletivos, com 06 vagas por quarto e banheiros dentro do quarto, que foram 

disponibilizados para inscritas que informaram “cama por necessidade” durante a inscrição. 

O excedente destas vagas foram distribuídos para mulheres que tiveram problema na 

hospedagem ou porque não trouxeram material necessário para o acantonamento ou 

porque estavam muito mal acomodadas, sendo realocadas para os quartos. Com estes dois 

arranjos (hotel e quartos coletivos) conseguimos acomodar em camas TODAS as que 

informaram necessitar deste tipo de acomodação e mais algumas, na medida da 

necessidade de cada uma. 

Demais Mulheres em acantonamento – Também na sede da APCEF utilizamos o 

Ginásio de Esportes, reservado para o ACANTONAMENTO – espaço de camas tipo 

acampamento em espaço fechado para o restante da delegação e com possibilidade de 

montagem de barracas. O ginásio era coberto e seguro, com 08 banheiros ao lado e mais 08 

em área externa, totalizando 16 banheiros coletivos, com chuveiros.  

A organização local indicou hotéis e facilitou a contratação de vagas junto à 

ADESBAN a preços acessíveis (30,00 a diária em quarto coletivo) para mulheres que não 

estavam nos quartos e preferiram não ficar no acantonamento. 
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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 tivemos a 

seguinte configuração: 

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

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

630 Jantas (200 por dia, nos dias 29, 30 e 31 e janta para 30 no dia 28); 

A SPM-RS forneceu, 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 todo o evento. 

1000 frutas foram servidas nas tardes dos dias 29, 30 e 31/05, entre o almoço e 

janta, a partir do apoio do SINDIPETRO-RS – os ônibus do RJ/ levaram frutas no final do 

evento para serem consumidas na viagem de volta. 

Havia, ainda, uma pequena banca com venda de salgados e doces durante o dia, a 

custos acessíveis e bebidas para confraternizações noturnas. O lucro reverteu totalmente 

para quem forneceu estes insumos (movimentos sociais – NUANCES e economia solidária). 

Infra-estrutura 

A SJDH-RS – Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do RS 

disponibilizou equipamentos de Sonorização Interna e externa à sala onde as Plenárias e 

mesas foram realizadas (para que fossem ouvidas por quem estivesse na área externa), 

gravação do evento (que será copiada e distribuída), três datas shows, micros para os 

grupos de discussão e cinco caixas ativas, também para os GTs. Contamos, ainda, com 

crachás, pulseiras de identificação que garantiram a circulação no local apenas de pessoa 

credenciado e identificado. 

A PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado, através de 

parceria firmada em conjunto com a SPM-RS – Secretaria de Políticas para as Mulheres do 

RS responsabilizou-se pela estrutura de transmissão WEB – contratando um ponto de alta 

velocidade e colocando pessoal técnico a disposição do evento. 

A Comissão de DH da Câmara de Vereadores de POA – Rodou marcadores de 

Livros e os Cadernos de Orientações. Os Banners foram rodados com dinheiro do 

SINDISINDI – Sindicato dos Sindicatários do Estado do RS. 

A Comissão de Direitos Humanos da AL rodou a programação e os formulários 

para encaminhamento de propostas para a relatoria; 

Canetas, pastas, blocos e bolsa, foram fornecidas pelo Conselho Estadual das 

Mulheres do Estado, pela FETRAFI-RS – Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em 

Instituições Financeiras do RS e pelo SASERS – Sindicato dos Assistentes Sociais do RS, que 

também mandou rodar os adesivos que personalizam as pastas distribuídas no 8º. SENALE. 

Gasolina para os carros que fizeram os deslocamentos foram garantidos pelas 

ativistas da LBL-RS – Liga Brasileira de Lésbicas e pelos valores de R$ 1000,00 doados pela 

FENAJUFE – Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU e 305,00 doados 

pela MMM-RS Marcha Mundial das Mulheres (com o qual também custeamos outras 
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despesas como contratação de pessoal de limpeza, credenciamento, VAN para 

deslocamento ao aeroporto, etc.). 

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 e R$ 305,00 arrecadados pela Marcha Mundial das Mulheres do RS e 

algumas doações (R$ 135,00 descritos na prestação de contas) feitas via pague seguro pelo 

Grupo SENALE do Facebook. 

Todos os valores gastos foram administrados diretamente pelos órgãos 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. 

Foi elaborado, ainda, um Caderno de Orientações com dicas de deslocamento, 

convivência, endereços e fones importantes que foi distribuído via internet e colocado na 

pasta de credenciamento e rodaremos, através de parceria local com a SPM-RS este 

Caderno de Resoluções, que também será distribuído em formato eletrônico. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

29/05 - DIA 01 – Chegada, Credenciamento e Marcha Lésbica Nacional 

Cerca de 30 companheiras chegaram a POA entre os dias 28 e 29 pela manhã. Todas foram 

hospedadas na APCEF nos quartos coletivos. 

O Credenciamento foi aberto às 9hs e seguiu durante o primeiro e segundo dias. No primeiro 

dia, contamos com o apoio de três profissionais contratadas para ajudar (custo de R$ 80,00 

reais por 6h de trabalho – ver prestação de contas Página 34) mais trabalho voluntário da 

organização local e nacional. 

10h 

Conferencia de Abertura do 8º. SENALE 

Painel:O racismo em varias noções e princípios dos feminismos e das lesbianidades 

como lutas políticas para o enfrentamento e empoderamento de lésbicas e mulheres 

bissexuais 

Painelistas: Heliana Hemetério – CANDACE/PR, Verônica Lourenço – CNS/PI e Janaína 

Oliveira - CNCD/PA 

12h – Aprovação do Regimento Interno (ver página 29) 

13h - Almoço. 

TARDE : 

14h às 17h –  
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Grupos de Trabalho (com caráter Indicativo para a Plenária) 

Objetivo dos GT, levar resoluções com pautas de lutas e propostas para a plenária do segundo 

dia. 

• GT1 - Feminismos e Lesbianidades: enlaces teóricos – políticos 

Facilitadora: Amélia Maraux - Superintendente de Desenvolvimento da Educação 

Básica/BA 

• GT2 – Lesbianidades/bissexualidades Feministas e o movimento LGBT e demais 

Movimentos Sociais 

Facilitadora: Yasmin - LBL/SP 

• GT3 – Racismo, Lesbofobia e outras faces da violência de gênero: enfrentamento e 

superação 

Facilitadora: Leticia Viera - MMM/RJ 

• GT4 - Intersexualidades e Transexualidades no movimento de Lésbicas e Mulheres 

Bissexuais 

Facilitadora: Mariana Rodrigues - LBL/TO 

• GT5 - Racializar as Lesbianidades e os Feminismos é preciso: não somos todas iguais 

• Facilitadora: Jully – Rede Afro/BH 

• GT6 - Impacto do racismo, da Lesbofobia e da bi-fobia na saúde de mulheres bissexuais 

e de lésbica 

Facilitadora: Carmen Luiz - SC 

16h30min – Deslocamento para Marcha Lésbica Nacional no Centro da Cidade. 

17h30min – Marcha Lésbica Nacional - Concentração no Largo da Prefeitura 

18h – 

CAMINHADA LÉSBICA NACIONAL até a assembleia legislativa 

19h 

Plenária de Abertura do 8º. SENALE 

Falas Institucionais na AL-RS com abertura Oficial do SENALE 

• Eliene Amorim – Diretora de DH da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado do 

RS (representando o Governador Tarso Genro e a SJDH-RS) 

• Lurdinha Rodrigues – Pela Secretaria de Políticas para as Mulheres Nacional 

• Ariane Leitão – Secretária de Políticas para as Mulheres do Estado do RS 

• Waleska Vasconcellos – Secretária Adjunta da Mulher do Município de Porto Alegre 

• Maria do Rosário – Deputada Federal 

• Glória Cristal – Secretária Adjunta da Secretaria da Livre Orientação Sexual da prefeitura 

de Porto Alegre 

• Cláudia Santos – Diretora da APCEF – Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal 

• Janaína Santos – Pela Coordenação Executiva Nacional do SENALE 

• Ana Naiara Malavolta – Pela Coordenação Executiva Local do SENALE 

Guilhermina Cunha Ayres – Coordenou os trabalhos da Mesa 
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20h30 Retorno para APCEF com atividade cultural. 

22h -  

SARAU 

• Sarau Labrys - Aline do Nascimento Aguiar (São Paulo – SP) 

• Recital poético: "Mulheres, suas revoluções, seus amores e atos políticos" - Ana Carla da 

S. Lemos (Jaboatão dos Guararapes – PE) 

 

30/05 - DIA 02 – Grupos de Trabalho, Oficinas e Primeira Plenária 

8h - Café Da Manhã 

9h30 –  

Lesbianidades e Feminismos: Enfrentando o Machismo, o Racismo e a Lesbofobia 

Conferencistas: Eide Paiva UNEB/BA e Bruna Irineu UFT/TO 

TARDE 

14h às 17h: 

Grupos de Trabalho (com caráter Indicativo para a Plenária). 

Objetivo dos GT, levar resoluções com pautas de lutas e propostas para a plenária final. 

• GT1 - Saúde da Lésbica e Mulher Bissexual 

Facilitadoras: Andreia Rufino UEPI/PI e Verônica Lourenço CNS/PA) 

• GT2 – Políticas públicas para mulheres o que é isto e como monitorar 

Facilitadoras: Lurdinha - SPM/DF e Waleska Vasconcellos – SAM – Secretaria Adjunta da 

Mulher da Prefeitura de Porto Alegre 

• GT3 - Como fazer o enfrentamento ao racismo? Para além do antirracismo 

Facilitadora: Erica Capinan – LBL/BA 

• GT4 - Arte, Cultura e Lesbianidades 

Facilitadoras: Nanni Rios – Independente/RS e Yasmin LBL/SP 

17h 

Plenária Deliberativa 

Análise das propostas dos GTs e Oficinas do primeiro e segundo dia. 

NOITE 

19h – Jantar. 

20h30 - Noite de Safo – Leitura Poética, música. 

• Leituras/recitações: Ana Carla Lemos, Marian Pessah, Formiga, Silvana Conti 

• Música: Luana Hhansen, Formiga 

• Relançamento de livro de poesias lésbicas 

Autora: Lorena Miranda (Porto Alegre – RS) 
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31 /05 – Dia 3 – Grupos de Trabalho, Oficinas e Segunda Plenária 

MANHÃ. 

8h - Café Da Manhã 

9h30 Painel:  

Lesbianidades e Feminismos: Mulheres na política, no trabalho e no poder 

Painelistas: Carla Salasário Ayres - Secretaria de Mulheres da ABGLT/SC e Karol Chaves -

ABL/TO 

12h - Almoço 

TARDE 

14h às 17h:  

Grupos de Trabalho (com caráter Indicativo para a Plenária) 

Objetivo dos GT, levar resoluções com pautas de lutas e propostas para a plenária. 

• GT5 - Bissexualidades 

Facilitadora: Fernanda Coelho – Coletivo Bil/MG 

• GT6 - Estado Laico, Raça, Gênero e Lesbianidade 

Facilitadora: Ana Naiara Malavolta – LBL-RS 

• GT7 – Troca de Experiências Regionais 

Facilitadora Ana Moura 

• GT8 – Juventude 

Facilitadora 

17h –  

Plenária Deliberativa – Análise das propostas dos GTs e do Terceiro dia 

NOITE. 

19h30 – Jantar. 

20h30 - Festa de Encerramento. Músicas, dança de forma auto-gestionada no Salão 

Panorâmico 

01/06 – Dia Quatro – Plenária Final, Carta de Porto Alegre e Calendário 

Conjunto 

MANHÃ - 8h Café Da Manhã 

 

9h30 às 13h  

PLENÁRIA FINAL. 

Apresentação das Resoluções Sistematizadas 

11h – Aprovação de Calendário de Atividades Conjuntas para o biênio 2014/2016 
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12h – Eleição localidade para realização do 9º. SENALE e indicação das entidades responsáveis. 

• Indicado o Estado do Piauí, com Coordenação do Grupo MATIZES, que ficou de consultar 

sua entidade sobre a disponibilidade. Ficaram como alternativas os Estados do 

12h30min - Aprovação da Carta de Porto Alegre e Encerramento Oficial do 8º. SENALE 

TARDE. 

13h – Apresentação Cultural e Churrasco de despedida. 

• Yasmin Nóbrega – Dança Contemporânea 

Exposições permanentes: 

1 - “Margaridas Africanas” 

• Proponente: Silvana Conti (Porto Alegre – RS) 

Resumo: Retratei mulheres negras do Brasil. Mulheres comuns, famosas, de movimentos 

sociais, nas conferências, marchas, enfim, mulheres negras em movimento.Também fiz uma 

pesquisa sobre mulheres negras que se destacaram ao longo dos tempos e nomeei as 

fotografadas com o nome das mulheres pesquisadas.A intenção é visibilizar as guerreiras 

negras, suas lutas e suas histórias.Contatos: 51.81339966 / silvanaconti@uol.com.br 

2. “O movimento LGBT atrás das estampas de Gui Cunha.” 

• Proponente: Gui – Guilhermina Cunha Ayres (Florianópolis –SC) 

Resumo: Exposição de desenhos (gravuras) feitas em participação de eventos, no decorrer dos 

anos, de 1992 até 2014. Essa gravuras são abstratas, revelando paisagens e ações, por meio de 

estampas.Contatos: 48 84024173 / guilherminacunha@gmail.com 

3. Exposição Fotográfica “Entre Lençóis” 

• Proponente: Patrícia Mannaro (São Paulo –SP) 

Resumo: “Entre Lençóis” consiste numa mostra artística que, utiliza-se da fotografia para 

expressar os sentimentos reais de pessoas em momentos singelos de sensualidade, mesclando 

sensitividade e erotismo. Durante a execução do trabalho, a fotógrafa optou por não induzir 

imagens e a não padronizar a luz do local, transmitindo ao expectador exatamente a 

intimidade alheia de forma franca e sem manipulação. Esta exposição, voltada para o público 

adulto tem como objeto a consumação do amor e seus momentos mais íntimos, revelando 

corpos e relações diversas, baseada numa ampla pesquisa de pessoas reais e localidades 

distintas. Os movimentos carnais e emocionais da sentimentalidade do amor e do desejo são 

prismas destas lentes empenhadas em trazer à tona tal proeza da diversidade humana, 

objetivando discutir com o leitor dessa obra, os paradigmas e tabus que permeiam a 

sexualidade social e suas implicações reais. Contatos: 11-95794-8831 / 

patty.mannaro@gmail.com 
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Carta de Porto Alegre 

* aprovada no VIII SENALE - Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais 

 

De 29 de maio a 01 de junho de 2014 ocorreu na cidade de Porto Alegre - RS, o 

VIII SENALE – Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, com a participação de 

cerca de 200 mulheres. O Seminário foi um marco histórico, pois foi realizado de forma 

coletiva pelas redes nacionais de lésbicas e mulheres bissexuais – ABL, CANDACE, Coletivo 

de Lésbicas e Mulheres Bissexuais da ABGLT, LBL, Marcha Mundial das Mulheres, Rede Afro 

LGBT, Rede Sapatá, Coletivo Bil, Grupo Matizes e mulheres independentes. 

Nesta edição enfocamos na reafirmação de um campo democrático-popular, 

discutindo as diretrizes com as ativistas do movimento de lésbicas e mulheres bissexuais, 

entendendo que este caminho democrático e plural é o caminho estratégico para 

ampliarmos a mobilização na luta contra a discriminação, a violência e a violação de direitos 

civis no Brasil. 

Embora vivamos em um cenário conservador em que os fundamentalismos 

políticos, sociais e religiosos, típicos da sociedade capitalista, reprodutora de uma 

hegemonia de classe, raça, etnia, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, 

avancem sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e dos direitos civis da 

população de LGBTs, nossa luta histórica, em especial aquela travada nas ruas e no 

Judiciário, garantiu nossa visibilidade e vitórias em áreas que questionam esta hegemonia, 

como foi, por exemplo, a conquista da união civil entre pessoas do mesmo sexo, hoje 

regulamentada pela Resolução n. 175 do CNJ, que permite a conversão da união em 

casamento civil. 

Este mesmo cenário fundamentalista se manifesta em contexto mundial, com o 

aumento de países que criminalizam a homossexualidade, inclusive com pena de morte, 

como Nigéria, Somália e bem recentemente Uganda (ver Mapa da ILGA em 

http://ilga.org/ilga/pt/article/1161), bem como a criminalização da manifestação pública da 

homossexualidade que hoje vigora na Rússia. 

 Mesmo reconhecendo que nos últimos anos presenciamos iniciativas no 

executivo e algumas legislações em níveis estaduais e municipais em diversas localidades 

do Brasil, a situação de violação dos direitos humanos da nossa comunidade continua 

sendo assustadora e letal, o que fica visível a partir de índices divulgados anualmente pelos 

movimentos sociais e governos. Índices estes que continuam invisibilizando lésbicas e 

mulheres bissexuais, reflexo do sexismo dominante em nossa sociedade. Esse quadro é 

resultado, em grande medida, da insuficiência, ineficiência e covardia do legislativo diante 

da pressão da bancada conservadora e religiosa, que avançam assustadoramente e sem 

qualquer resistência institucional sobre nossas pautas, evitando a evolução em nossos 

direitos civis. 

Essa parte da Câmara, que é machista e misógina, tenta aprovar projetos de lei 

que coíbem os nossos direitos sexuais e reprodutivos, tais como o estatuto do Nascituro 

478/07, o Estatuto da Família 6583/13 e tantos outros projetos retrógrados, que atacam a 

autonomia e a liberdades das mulheres e o reconhecimento das novas organizações 

familiares, barrando a educação para a diversidade e a visibilidade de lésbicas e mulheres 

bissexuais, como sujeitas de direitos. 
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No VIII SENALE também esteve presente, juntamente com a discussão do 

enfrentamento ao machismo, lesbofobia e bifobia, a discussão sobre a necessidade de se 

fazer o enfrentamento cada vez mais direto e incisivo ao racismo. 

Isso se deve ao fato de as mulheres lésbicas e bissexuais não serem todas iguais, 

tendo suas vidas afetadas também por diferenças no que diz respeito à raça e etnia. 

Historicamente, apesar de mulheres lésbicas e bissexuais estarem juntas na luta contra o 

machismo, a lesbofobia e a bifobia, está presente entre elas uma hierarquia social no que 

diz respeito à raça, hierarquia que contribui para a opressão de mulheres negras dentro 

movimento e a existência de conflitos que tendem a distanciar negras e brancas. 

Por este motivo o 8º. SENALE contou com a realização de um grupo de trabalho 

com o tema do enfrentamento ao racismo, no qual as mulheres negras puderam discutir 

em maior profundidade o racismo dentro do movimento de lésbicas e bissexuais a fim de 

evitar entre nós a reprodução de opressões de caráter racial. Como a discussão no grupo de 

trabalho não se esgotou no próprio grupo, as mulheres negras se reuniram mais tarde para 

se articular melhor e decidiram organizar o II Encontro Nacional de Mulheres Negras, 

Lésbicas e Bissexuais, além de apoiarmos a Marcha Nacional das Mulheres Negras que 

ocorrerá em Brasília no ano de 2015 no mês de setembro. 

 

EXIGIMOS: 

• medidas governamentais concretas de combatam a impunidade que 

caracteriza as violações dos direitos humanos da população de Lésbicas e 

Mulheres Bissexuais no Brasil; 

• a inclusão da criminalização da lesbofobia, bifobia e transfobia no Código 

Penal; 

• aprovação dos Projetos de Lei nº 5002/2013, conhecido como Lei de 

Identidades de Gênero/Lei João W. Nery e da PL 7582/2014, que visa criminalizar 

atos de intolerância e de ódio; 

• a concretização de políticas públicas afirmativas, organizadas, através de 

diretrizes, dentro de um Plano Nacional de Lésbicas, Mulheres Bissexuais, 

Homossexuais em geral e pessoas Trans, com orçamento adequado, 

monitoramento, avaliação e controle social, abrangendo minimamente as áreas 

de educação, direitos humanos, saúde, justiça, segurança pública, trabalho e 

emprego, previdência, cultura, desenvolvimento social, mulheres, igualdade 

racial, relações exteriores, turismo e outras áreas afetas; 

• a criação de núcleos de direitos humanos LGBT nos Ministérios Públicos 

estaduais, a exemplo do Paraná, Pernambuco e Piauí; 

• a garantia e o fortalecimento da laicidade do estado e das liberdades laicas, 

com constituição efetiva de políticas públicas que fortaleçam os direitos civis de 

LGBTs. 

• a intensificação do enfrentamento ao racismo na mídia; 

• a ampliação dos espaços de discussões sobre racismo conectado a outras 

políticas de Estado, realizando a transversalidade deste debate; 

• o estabelecimento de relação respeitosa entre gerações de sujeitos políticos;  

• a efetivação de políticas educacionais para relações étnico-raciais e de gênero 

nas escolas públicas; 
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• a concretização de ações e políticas para a permanência de negras nas 

Universidades Públicas; 

• a efetivação da participação das mulheres negras lésbicas e bissexuais nas 

esferas de poder e monitoramento nas políticas públicas 

 

AFIRMAMOS como diretriz estratégica para a construção de uma sociedade sem 

machismos, sem sexismos e livre da lesbofobia e bifobia, o estreitamento do diálogo do 

movimento lésbico feminista com os diferentes movimentos sociais, bem como a 

necessidade da interiorização geográfica de nosso debate, reafirmando o compromisso das 

signatárias desta carta em fortalecer o diálogo junto às organizações de transexuais e 

travestis nos seus estados.  

Além disso, nos colocamos a favor da Reforma Política, com o financiamento 

público de campanha, lista fechada e pré-ordenada, com alternada de gênero e 

defendemos o amplo debate em prol da democratização da mídia e da reforma 

educacional, por entendermos tais ações como medidas cruciais para o avanço e 

consolidação da democracia no Brasil.  

Entendemos, ainda, a legalização do aborto como uma questão de saúde pública 

e como prevenção da morte de mulheres. Pois, segundo dados da ONU, cerca de 3,2 

milhões de abortos inseguros são realizados em países em desenvolvimento, em sua 

grande maioria em mulheres pobres, negras e adolescentes, entre 15 e 19 anos, dizimando 

cerca de 70 mil adolescentes por ano em procedimentos clandestinos, inseguros e sem 

qualquer compromisso com a vida e saúde destas mulheres. 

Enquanto Lésbicas e Mulheres Bissexuais reafirmamos que a nossa luta é por um 

Brasil sem racismo, sem machismo, sem lesbofobia e sem bifobia e conclamamos o 

conjunto da nossa militância para mobilização e para o debate político pelas bandeiras 

democráticas posicionando-nos contra qualquer ação conservadora que vá na contramão 

da garantia dos diretos humanos, com ênfase nos direitos sexuais e reprodutivos e nos 

direitos civis de lésbicas, mulheres bissexuais e demais LGBTs e pela garantia dos espaços 

democráticos no Brasil. 

Porto Alegre, 01 de junho de 2014. 
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RESOLUÇÕES DO 8º. SENALE 

GT – SAUDE DAS MULHERES LÉSBICAS E BISSEXUAIS 

• Maior interface com saúde mental, casos de violação de direitos, uso de álcool e drogas, 

impactos da lesbofobia e bifobia, violência e estupro corretivo 

• Necessidade de o movimento priorizar a cobrança e demandas em relação ao atendimento 

ginecológico e demais atendimentos em saúde envolvendo a capacitação dos profissionais 

de saúde para atendimento humanizado que atenda as especificidades da população de 

lésbicas e mulheres bissexuais. 

• uso de especulo mais fino e maior acesso aos exames de prevenção (nos planos municipais 

e estaduais de saúde) 

• Levar as demandas aos conselhos municipais e estaduais de saúde.  

• Incluir conteúdos LGBT na formação dos profissionais do Programa mais Médicos. 

• Utilizar a metodologia e o material das capacitações de ativistas LGBT financiado pelo 

Ministério da Saúde na capacitação dos profissionais de saúde. 

• Incluir e enfatizar nos materiais e políticas voltadas para as mulheres lésbicas e bissexuais 

os recortes geracionais, étnico raciais e de mulheres com deficiência. 

• Promover campanha sobre o enfrentamento e combate ao racismo e lesbofobia e bifobia 

na área da saúde. 

• Apoio à realização de oficinas e atividades que discutam a prevenção, práticas sexuais e 

autoconhecimento do corpo das mulheres. 

• Produção de materiais informativos específicos e de ampla divulgação: cartilhas e áudios-

vídeo sobre saúde e insumos para mulheres lésbicas e bissexuais; 

• Discutir estratégias para alteração dos currículos de formação dos profissionais de saúde, 

com inclusão dos temas da sexualidade e da homossexualidade na formação destes 

profissionais. 

• Discutir as formas de penalização do estupro corretivo junto à Secretaria de Direitos 

Humanos e outras instâncias para além da saúde. Criar dados sobre estupro corretivo. 

• Realização de seminário que discuta a Política de Atenção Integral à Saúde das Lésbicas e 

mulheres Bissexuais, considerando as diferentes condições de vulnerabilidade. 

• Realização de oficinas em nível regional nos moldes da Oficina desenvolvidas em parceria 

pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e o Ministério da Saúde sobre Atenção 

Integral à Saúde de Mulheres Lésbicas e Bissexuais recomendada pelo Ministério da Saúde 

em momento anterior ao evento nacional. 

• Incluir uma agenda de eventos nos Estados em data específica e simultânea. 

• Ampliar os canais de comunicação entre as demandas das mulheres lésbicas e bissexuais e 

o Conselho Nacional de Saúde.  

• Maior divulgação do vídeo sobre mulheres lésbicas do Departamento de DSTs/AIDS de 

preferência em arquivo físico junto com a cartilha de direitos das mulheres lésbicas e 

bissexuais, saúde e participação social. Divulgar em outros espaços institucionais e coletivos 

feministas.  

• Articulação com o Programa de Saúde na Escola para o desenvolvimento de ações sobre 

sexualidade, diversidade sexual na adolescência e juventude.  
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• Inclusão da oferta de reprodução assistida às mulheres lésbicas, aproveitando os Centros 

de Fertilização para mulheres soro discordantes que possam ser destinadas e ampliadas às 

mulheres lésbicas e bissexuais.  

GT OS DESAFIOS GERACIONAIS E DO CAPACITISMO ENTRE LESBICAS E MULHERES BISSEXUAIS 

Para o SENALE: 

• Garantir nas temáticas e na gestão do SENALE participação da diversidade geracional. 

• INDICATIVO: Que o tema geracional e o capacitismo seja incorporado a uma mesa no 

próximo SENALE. 

• Garantir a participação de lésbicas e mulheres bissexuais mães no SENALE e que sejam 

adequadamente acolhidas com seus filhos e filhas. 

• Garantir a interseccionalidade com outros movimentos de luta, principalmente o 

movimento organizado de pessoas com deficiências. 

Propostas para o Movimento de Lésbicas e Mulheres Bissexuais 

• Ampliar e trazer para o diálogo as lésbicas e mulheres bissexuais com deficiências. A 

exemplo da comunidade LGBT surda. 

• Dialogar com as usuárias do centro POP (Centro de especialização em Serviço Social para 

pessoas em situação de rua) para uma aproximação com as lésbicas e mulheres bissexuais 

em situação de rua. 

• Pensar e articular intervenções para as mulheres lésbicas e bissexuais que moram nas casas 

de acolhimento para a terceira idade. 

• Discutir a prostituição entre lésbicas e mulheres bissexuais, trans ou não; 

GT TRANSEXUALIDADES, INTERSEXUALIDADES E MOVIMENTO DE LÉSBICAS E MULHERES 

BISSEXUAIS 

• Apoiar o Projeto de Lei 5002/2013 que prevê a criação da Lei de Identidade de Gênero (PL 

João Nery); 

• Reconhecer a diferenciação dos termos identidade de gênero e orientação sexual nos 

documentos oficiais do SENALE (ficha de inscrição, carta, caderno de orientações, moções); 

• Garantir a participação de mulheres trans, TRAVESTIS lésbicas e bissexuais no SENALE com 

direito a voz e voto; 

• Inserir o debate das transexualidades, travestilidades, intersexualidades e do 

enfrentamento à transfobia nas mesas, conferências e demais espaços do SENALE; 

• Que a carta de Porto Alegre inclua o compromisso das signatárias de fortalecer o diálogo 

junto às organizações de transexuais e travestis nos seus estados. 

GT COMO FAZER O ENFRENTAMENTO AO RACISMO 

• Problematizar a branquitude; 

• Intensificar o enfrentamento ao racismo na mídia; 

• Promover e fomentar encontros regionais de mulheres negras; 

• Construir plano de ação dos espaços e equipamentos públicos. Precisamos ter estratégias 

de ocupação dos espaços. 

• Estimular a consciência cidadã para o voto; 
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• Investir no trabalho de base; não perder a liderança local; 

• Ampliar os espaços de discussões sobre racismo conectado a outras políticas – 

transversalidade; estabelecer uma relação respeitosa entre gerações de sujeitos políticos; 

• Desenvolver atividades de valorização e resgate da auto-estima das mulheres negras; 

• Difusão do conhecimento por meio do advocacy; 

• Defender políticas educacionais para relações etnico-raciais e de gênero; 

• Inserções diretas e radicais nas políticas públicas; 

• Estimular estratégias de comunicações alternativas; 

• Resgatar o histórico de luta, debatendo a opressão existente dentro do próprio movimento; 

• Defender ações e políticas para a permanência de negras nas Universidades Públicas; 

• Realização do II Encontro Nacional de Mulheres Negras, Lésbicas e Bissexuais 

• Apoio à Marcha Nacional das Mulheres Negras que ocorrerá em Brasília no ano de 2015 no 

mês de setembro. 

GT ARTE, CULTURA E LESBIANIDADE 

Considerando que as artes têm invisibilidade nos espaços políticos e espaços limitados como o 

SENALE, propomos: 

• Criar maior espaço de tempo para as apresentações artísticas, garantir as mesmas 

estruturas, maior divulgação das inscrições com o lançamento de uma chamada efetiva, 

com a finalidade de refletir a discussão da relação entre arte e política; 

• Criar mecanismos para propiciar aporte financeiro para as artistas lésbicas e mulheres 

bissexuais poderem desenvolver todas as formas de arte, promovendo e consolidando 

cultura lésbica e bissexual; 

• Criar um grupo nacional de lésbicas e mulheres bissexuais que fazem cultura em todas as 

expressões artísticas; 

• Contribuir de forma solidária para a ampla divulgação das artistas lésbicas e mulheres 

bissexuais em todos os âmbitos, contribuindo assim para o fortalecimento do sujeito 

político; 

• Divulgar os editais de todas as áreas culturais na lista do SENALE, contribuindo de forma 

solidária para o acesso das lésbicas e mulheres bissexuais para ajudar nas publicações do 

amor entre mulheres; 

• Incluir nos próximos SENALEs e demais encontros, oficinas de formação técnica para 

acessar editais nos seus diversos âmbitos; 

• Incentivar a participação de artistas com suas intervenções durante todos os dias no 

SENALE, inclusive nos intervalos das mesas para contribuir com a divulgação dos trabalhos 

e empoderamento das mesmas; 

• Incluir nos relatórios do SENALE um breve relato sobre as intervenções artísticas e 

apresentação das profissionais; 

• Usar os trabalhos artísticos como ato político e formação para desconstruções das 

opressões. 

GT POLÍTICAS PÚBLICAS – O QUE É E COMO MONITORAR 

• Formação sobre as leis orçamentárias e de planejamento (LOA, LDO e PPA), visando definir 

estratégias de inclusão de ações no PPA e de monitoramento e acompanhamento da 

execução de políticas publicas;  
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GT TROCA DE EXPERIÊNCIAS REGIONAIS 

• Fomentar e fortalecer encontros ou seminários estaduais e regionais de lésbicas e mulheres 

bissexuais;  

• Utilizar a lista SENALE e outras mídias sociais com o propósito de troca de experiências;  

• Realizar cursos ou seminários de formação com os temas: controle social e uso das mídias 

pelo movimento social; 

• Criar mecanismos para aproximação com o movimento feminista e outros movimentos;  

• Publicizar o máximo das deliberações do SENALE para além do segmento de lésbicas e 

mulheres bissexuais, levando ao conhecimento de órgãos públicos, órgãos de participação 

e controle social e outros movimentos; 

• Fomentar e fortalecer outros modelos de espaços de militância, com o uso de atividades 

esportivas e culturais, a fim de aproximar mais lésbicas e mulheres bissexuais;  

• Realização da Marcha Nacional de Lésbicas, Mulheres Bissexuais e Trans- lésbicas e 

bissexuais em todas as edições do SENALE; 

• Que na finalização dos próximos SENALEs façamos o fechamento junto aos parceiros de 

outros movimentos sociais; 

GT BISSEXUALIDADES 

• Produção e difusão de materiais (artigos, textos, musicas, poesias e outras formas de 

expressão oral, escrita e corporal) com a pauta da bissexualidade;  

• Garantir que nas próximas edições do SENALE as bissexuais estejam representadas na 

gestão (comissão executiva nacional) e nas temáticas abordadas no evento;  

• Garantir a paridade entre lésbicas e mulheres bissexuais nas mesas, como facilitadoras de 

Painéis, GTs, Rodas de Conversa e outras atividades do SENALE;  

• Estabelecer o compromisso entre as entidades, organizações, fóruns, e demais grupos e 

articulações presentes no VIII SENALE de pautar a bissexualidade no âmbito local;  

• Assumir o compromisso no movimento de lésbicas e bissexuais a utilizar os termos 

“Bifobia” e “Lesbofobia” preferencialmente em separado;  

• Que a partir do IX Seminário Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, a sigla “SENALE” 

seja substituída pela sigla “SENALEB” a fim de garantir a visibilidade e participação das 

mulheres bissexuais no evento; (proposta APROVADA E MODIFICADA NA PLENÁRIA FINAL, 

ficando SENALESBI) 

GT ESTADO LAICO, RAÇA, GÊNERO E LESBIANIDADES 

• Ratificação, sistematização e fiscalização exigindo a implementação das propostas e 

deliberações no que concerne ao estado laico e as liberdades laicas contidas em 

documentos como: CONAE – Conferencia Nacional de Educação – e demais documentos 

das conferências, tais como igualdade racial, mulheres, LGBT;  

• Formação de um Fórum permanente nacional pelas liberdades laicas;  

• Deliberar e promover estratégias de atuação para CONAE em Novembro, que ratifiquem e 

defendam o estado laico e as liberdades laicas;  

• Garantir que pessoas inseridas no sistema prisional possam receber assistência religiosa, 

inclusive as de matriz africana; 

• Discutir e implementar a capacitação e formação no tocante a professoras e professores 

habilitados a lecionarem a disciplina de ensino religioso, tal como assevera a LDB; 
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• Reafirmar a defesa do estado Laico e das liberdades Laicas;  

• Promover ações articuladas nacionalmente que possibilitem o debate dos princípios das 

liberdades laicas.  

GT JUVENTUDE 

• Ver Carta da Juventude 

Carta da Juventude 

Este 8o SENALE foi marcado pela presença expressiva de jovens lésbicas e 
mulheres bissexuais. Reconhecemos que houve uma iniciativa por parte da 
comissão organizadora no sentido de viabilizar uma estrutura que garantisse essa 
participação expressiva, através, principalmente, da proposta de alojamento 
coletivo (acantonamento). Porém, entendemos que essa iniciativa deva ser 
generalizada, para que a participação massiva da juventude nos espaços dos 
próximos SENALEB seja um princípio e não uma iniciativa localizada de 
companheiras sensíveis ao debate da aproximação e fortalecimento deste sujeito 
político. 

Vislumbramos a necessidade urgente de uma ampla discussão sobre o tema 
geracional, na perspectiva de repensarmos coletivamente nossa forma de construir 
o movimento de lésbicas e mulheres bissexuais e, com isso, repensar o próprio 
movimento.  

Necessitamos cada vez mais denunciar toda e qualquer prática 
discriminatória nos espaços do movimento, na perspectiva de garantir que todas as 
trajetórias de militância e de vida sejam igualmente respeitadas. 

A juventude veio para este 8o SENALE com o objetivo de construir e 
fortalecer o movimento brasileiro de lésbicas e mulheres bissexuais e não 
encontramos o acolhimento e uma boa receptividade daquelas que são nossas 
referências históricas. Tal acolhimento é fundamental para que nos sintamos parte 
deste movimento, para que assim possamos fortalecê-lo com nossas demandas e 
com o aprendizado característico da troca entre aquelas que estão construindo o 
movimento há anos e aquelas que estão chegando agora neste espaço. 

Entendemos que as práticas discriminatórias que aconteceram neste 8o 
SENALE devam ser repudiadas para que não se repitam nos próximos SENALEB. Tais 
práticas, que deslegitimam nossas vivências, concepções e formatos de militância, 
em nada contribuem para o fortalecimento da luta contra a lesbofobia, a bifobia, a 
transfobia e o racismo em nossa sociedade e em nada contribuem para que mais 
sujeitos se envolvam nestas lutas. 

Para que este espaço esteja cada vez mais receptivo às jovens militantes 
lésbicas e mulheres bissexuais, apresentamos as seguintes propostas: 

1. Fomentar o diálogo entre os estados e as organizações no sentido de 
apontar para a construção de uma ação nacional unitária no dia 29 de agosto, dia 
nacional da visibilidade lésbica. 

2. Garantir no próximo SENALE uma mesa sobre feminismo em caráter de 
formação, pensando na especificidade daquelas para as quais o SENALE será um 
dos primeiros espaços formativos na política. 

3. Garantir no próximo SENALE um espaço de acantonamento. 
4. Repensar a metodologia do SENALE, visando aproximar as militantes que 

estão chegando. Neste sentido, colocamos como proposta a garantia de mais 
espaços lúdicos e de intervenções culturais. 
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5. Garantir que nas comissões executivas dos próximos SENALEB tenhamos 
uma comissão de juventude, para que possamos nós mesmas colocar nossas 
demandas e contribuir, assim, com a construção geral do espaço (político e 
estrutural). 

6. Apontamos que todas as organizações do movimento de lésbicas e 
mulheres bissexuais desenvolvam em seus estados atividades formativas prévias 
aos próximos SENALEB. Bem como garantam a vinda das militantes, para que esta 
não seja uma iniciativa somente da comissão organizadora nacional. 

A auto-organização da juventude só vem a contribuir com a construção dos 
próximos SENALEB e do próprio movimento de lésbicas e mulheres bissexuais. 
Temos muito a contribuir com o aprendizado de nossas vivências, com nossas 
demandas, não precisamos que nos dêem voz, temos muito a dizer e, para tanto, 
precisamos de abertura. 

Se a juventude se organiza a luta multiplica! 

Definições de Calendário Permanente: 

• Elencar datas, via grupo do face, para trabalho unificado, dentre as datas importantes 

para os movimentos Negro, Feminista e LGBT 

• Criação de Fórum, através de página de Comunidade no FACEBOOK, já criada: 8º Sena 

Le - Seminário Nacional de Lésbicas , para ser um Fórum de Discussão permanente 

entre todas as lésbicas nacionais, com utilização de debates on-line – através de mídia 

eletrônica e informações abertas (comunidade aberta), para divulgação de eventos; 

• Oficinas de Mídia – organizadas via redes, mas abertas para todas as lésbicas – em 

várias regiões, em 2015. 

• 07 de Agosto – Lei Maria da Penha, com vigília nacional e chamada para o 29 de 

Agosto 

• 29 de Agosto – Visibilidade Lésbica, com ação unificada nacional 

• Priorização de atividade conjunta nacional entre os dias 29 de Agosto (Dia da 

Visibilidade Lésbica) e 23 de Setembro (Dia da Visibilidade Bissexual); 

Tema UNIFICADO Nacional para o 29 de Agosto: 

CONSTITUINTE NACIONAL PELA REFORMA POLÍTICA JÁ: Visibilidade Lésbica e de 

Mulheres Bissexuais no Poder 

AÇÃO NORTEADORA NACIONAL:  

Articular uma ação no Congresso, via Conselho Nacional LGBT, que ocorra em paralelo com as 

ações Legislativas nos Estados; 

Sugestões de Ações:  

• Pautar as agendas do CNLG no Congresso durante o mês de Agosto 

• Panos Coloridos nas Janelas; trabalho de rua com jornadas, caminhadas, batucadas na 

rua, utilização de praças, tuitaço, encontros regionais, tribunas populares, audiências 

públicas, durante a visibilidade lésbica nacional 

16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres, em Novembro – Ação conjunta 

a ser definida pelas mídias sociais. 
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REGIMENTO INTERNO do VIII SENALE 

Capítulo I - da Finalidade 

Art.1°- O VIII Seminário Nacional de Lésbicas e Bissexuais – SENALE, proposto em reunião da 

rede de lésbicas e bissexuais, 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) e Matizes (PI) realizado em Brasília. DF, no 

dia10 de dezembro de 2013, terá por finalidades: 

I - Propiciar o debate sobre a natureza do SENALE, facilitando o reconhecimento de sua 

identidade; 

II - Promover o intercâmbio de experiências e o desenvolvimento de parcerias entre as redes 

de mulheres lésbicas e bissexuais, instituições e governos municipais, estaduais e federal, bem 

como demais participantes do SENALE; 

III - Promover discussões e traçar estratégias de 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 bissexuais; 

IV - Discutir e aprovar a Carta de Porto Alegre que norteie as ações do SENALE nos próximos 

anos. 

Parágrafo 1º - O VIII SENALE será realizado na cidade de Porto Alegre, RS, entre os dias 29 e 31 

de maio e 01 de junho de 2014. 

Parágrafo 2º - O VIII SENALE terá regime de Assembléia, tendo como pauta a discussão e 

aprovação da Carta de Porto Alegre; Moções; propostas dos Grupos de Trabalhos; e o Local do 

IX SENALE. 

Capítulo II - da Organização 

Art.2° - A organização política prévia do VIII SENALE estará sob a responsabilidade da Comissão 

Executiva Nacional da Comissão organizadora do SENALE, doravante denominada “Comissão 

Executiva Nacional”. 

Art.3º - A organização executiva prévia do VIII SENALE estará sob a responsabilidade da 

Comissão Executiva Nacional”. 

Art.4º - Durante o próprio Seminário, a Comissão Executiva Nacional e a Comissão 

Organizadora Local compõem a “Comissão Organizadora” do Seminário. 

Art. 5° - O VIII SNALE será conduzido pela rede que compõe a Comissão Executiva Nacional. 

Capítulo III - dos Participantes 

Art. 6°- Participarão VIII SENALE, Lésbicas e Mulheres Bissexuais e convidadas, Comissão 

Executiva Nacional e a Comissão Organizadora Local que tenham apresentado a inscrição de 

participação nos prazos previstos pela Comissão Executiva Nacional.  

Parágrafo Primeiro - 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. 
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Art. 7° - Todas as Inscrições passarão pela Comissão Executiva Nacional e poderá haver 

inscrição não contemplada com bolsa. 

Parágrafo Único – Os critérios para obtenção de bolsas pelas inscritas serão determinados pela 

Comissão Executiva Nacional. 

Art. 8°- As Participantes e Convidadas inscritas no prazo devido e contempladas com bolsa, 

terão custeadas suas despesas de acordo com critérios e disponibilidade de recursos 

estabelecidos previamente pela Comissão Executiva Nacional comunicados as contempladas. 

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

Parágrafo Único - O número de participantes estará condicionado à estrutura logística de 

espaço e recursos necessários, sendo adotados critérios divulgados para esta participação pela 

Comissão Executiva Nacional. 

Art. 10 – As participantes DO VIII SENALE ficam assim constituídas: 

Mulheres lésbicas e bissexuais, com direito a voz e a voto; 

Convidadas, com direito a voz; 

Gestoras com direito a voz. 

Parágrafo 1º - Todas as categorias acima descritas deverão estar credenciadas junto à 

Secretaria do Congresso. 

Parágrafo 2º - Não será permitida a entrada de nenhuma participante sem o referido 

credenciamento. 

Parágrafo 3º - Os crachás serão diferenciados conforme tipo de inscrição. 

Capítulo IV - do Temário 

Art. 11 - O VIII SENALE terá como eixo central: Lesbianidades e Feminismos: enfrentando o 

machismo, o racismo, a lesbofobia e a bifobia. 

Parágrafo Único: A proposta básica será adequada e complementada a partir dos trabalhos do 

próprio Seminário e aprovada na Plenária Final. 

Capítulo V - da Estruturação 

Art. 12 - O VIII SNALE estará estruturado em: 

a) Espaços de debates e reflexões 

(ii) Conferência: diálogos com movimentos; identidades e políticas públicas LBT. 

(ii) Painéis: Resgate histórico, conjuntura internacional e nacional. 

(iii) Atividades Autogestionadas: Debates sobre noções e princípios dos feminismos e das 

lesbianidades como lutas políticas para o empoderamento e o enfrentamento ao machismo, 

sexismo, racismo,lesbofobia, bifobia e trans-bifobia; 

(iv) Oficinas: noções e princípios dos feminismos e das lesbianidades como lutas políticas para 

o empoderamento e o enfrentamento ao machismo, sexismo, racismo, lesbofobia, bifobia e 

trans-bifobia; 
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(v) Atividades Culturais: Apresentações, exposições e lançamentos que apresentem discussões 

sobre as lesbianidades. 

b) Espaços deliberativos 

(i) Grupos de Trabalho relativos eixo central: Lesbianidades e Feminismos: enfrentando ao 

machismo, sexismo, racismo, lesbofobia, bifobia e trans-bifobia. 

(ii) Plenária de aprovação do Regimento Interno; 

(iii) Plenária Final de votação e aprovação de propostas. 

Parágrafo Primeiro - Os horários para cada uma destas atividades serão especificados pela 

Comissão Executiva Nacional no Programa Oficial do Seminário. 

Art. 13 – As Atividades Autogestionadas e Oficinas correrão conforme as especificidades de 

cada uma, respeitando locais e horários das demais atividades do Seminário. 

Art. 14 - Os Painéis e as Conferencias serão realizados em sessões plenárias, 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 de cada 

uma delas. 

Art.15 – É recomendado que a participação nos Grupos de Trabalho tenha representação de 

região geográfica, identidade de gênero, orientação sexual e idade. O número de participantes 

em cada Grupo de Trabalho também não deverá exceder 20 pessoas. 

Art.16 - As Plenárias de Relatoria serão conduzidas com a apresentação das principais 

discussões de cada Grupo de Trabalho, para o coletivo das participantes. 

Art. 17 - Serão disponibilizados Espaços para Reuniões, Exposições e Lançamentos, 

respeitando-se as limitações de espaço e com solicitação prévia à Comissão Executiva Nacional. 

As solicitantes ficam responsáveis por toda a infra-estrutura necessária. 

Art. 18 - Todas as propostas e moções que surgirem durante VII SENALE deverão ser 

encaminhadas para deliberação na Plenária Final até as 18 horas do dia 29 de maio de 2014 à 

Comissão Executiva Nacional. 

Parágrafo único - As propostas de destaque serão de Supressão, Inclusão  ou Modificação de 

texto Carta de Porto Alegre.  A proponente deve escrever sua proposta e a mesma deve ser 

aprovada no mínimo por 1/3 dos presentes no Grupo de Trabalho para ir à plenária. 

Art. 19 Poderão ser apresentados na Plenária Final propostas de moção de louvor ou repúdio. 

A proponente deve escrever sua proposta e a mesma deve ser aprovada no mínimo por 1/3 

dos presentes no Grupo de Trabalho para ir a plenário. 

Parágrafo único: As moções devem contar com o voto unânime no grupo de Trabalho e da 

Plenária. 

Art. 20 - As sessões plenárias serão abertas a todas as participantes do Seminário. 

Art. 21 - As agendas das sessões plenárias constarão: 

a) da discussão dos temas específicos das Mesas expositivas; 
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b) do levantamento de propostas em cada um dos temas a serem encaminhadas para votação 

na Plenária Final. 

Art. 22 – Os Painéis e as Conferências contarão com uma relatoria escolhida pela Comissão 

Executiva Nacional, encarregada de sistematizar as conclusões através de relatório, que deverá 

ser apresentado até o final do Seminário, para confecção do Relatório Final. 

Capítulo VI - da Plenária Final 

Art. 23 - A Plenária Final será instalada, em horário a ser definido pela Comissão Executiva 

Nacional, com a presença de 50% (cinqüenta por cento) mais um das participantes 

credenciadas e, em segunda instância, trinta minutos após, com qualquer número de 

participantes. 

Art. 24 - A Plenária Final terá caráter deliberativo. 

Parágrafo Único - Terão direito a voz as gestoras e a voz e voto as Participantes e as Convidadas. 

Art.25 - A Mesa Diretora da Plenária Final será composta pela Comissão Executiva Nacional ou 

por suas representantes indicadas, e a ela cabe ler as propostas encaminhadas. 

Art.26 - Além da relatoria, a Plenária Final contará com uma Mesa de Sistematização, cuja 

composição será indicada pela Comissão Executiva Nacional, com a função de receber as 

propostas da Plenária, e encaminhá-las à Mesa Diretora. 

Art.27 - A votação da Plenária Final seguirá a ordem do Tema central, seguida da escolha da 

Sede do IX SENALE e sua respectiva Comissão Executiva Nacional. Finalmente, far-se-á a 

votação das propostas encaminhadas. 

Parágrafo Primeiro - Apenas as participantes credenciadas poderão solicitar o exame em 

destaque de qualquer proposta. 

Parágrafo Segundo - Identificado o conjunto dos itens em destaque, proceder-se-á à votação da 

proposta, ressalvados esses itens. 

Parágrafo Terceiro - Após a votação anterior, serão chamados, um a um, os destaques. 

Parágrafo Quarto - Defesa de proposta e a réplica possuirão o teto máximo de 02 (dois) 

minutos, para contagem do tempo será eleita a cronometrista eleita pela plenária por maioria 

simples (50% + 1). 

Art. 28 – As participantes poderão fazer declaração de voto, no máximo, em 30 segundos. 

Art.29 - A aprovação das propostas será por maioria simples (50% mais um) das participantes 

credenciadas presentes. 

Capítulo VII - Disposições Gerais 

Art.30 - Para ser admitida às atividades do Seminário, qualquer participante deverá usar 

crachá, na categoria em que estiver inscrita. 

Art. 31 – A Comissão Executiva fornecerá após justificativa formal novo crachá da participante 

que por ventura tenha perdido, extraviado, furtado ou roubado, após autorização da Comissão 

Executiva Nacional. 
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Art.32 - Todas as participantes do VIII SENALE receberão certificado de participação, na 

categoria em que estiverem inscritas. 

Art.33 - A planilha orçamentária do VIII SENALE estará afixada em local público durante o 

período do evento para conhecimento dos/as participantes. 

Art. 34 - Qualquer assunto não previsto neste Regimento será definido pela Comissão Executiva 

Nacional, Local e/ou Plenária 

 

 

Fotos: Sandra Muñoz/BA – Cris Bruel/RS – Ana Naiara Malavolta/RS e Raíza Bianchi/ES
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PRESTAÇÃO DE CONSTAS 8O. SENALE 

PARCERIAS/DOAÇÕES 

Repasse 

em dinheiro Custo total GASTOS Descrição Valor 

Local para Evento + hospedagens no local 

– Responsável: APCEF R$ 0,00 não informado   Limpeza 

2 pessoas (150,00 cada) das 

15 às 21h do dia 

01/07 R$ 300,00 

Alimentação : almoço, café da manhã e 

janta  

para todas as participantes nos quatro 

dias do evento 

Responsável: SPM-RS R$ 0,00 não informado   Credenciamento 

três pessoas (80,00 cada) - 

dia 29/06 - das 8 às 

15h, com almoço R$ 240,00 

Som, gravação de imagem e material de 

apoio Responsável: SJDH-RS R$ 0,00 não informado   

Van retorno 

Aeroporto 

06 horas - 09 viagens dia 

01/07 R$ 350,00 

10 hospedagens em Hotel + ônibus para 

deslocamento - 

Responsável: SALOS/SAM - Pref. POA R$ 0,00 não informado   

Ajuda custo Núbia - 

perdeu 

vôo 

remarcação custou 1000,00 

- ajudamos para 

táxi e alimentação a pedido 

das compas do estado R$ 120,00 

1000 Frutas 

Responsável: SINDIPETRO R$ 0,00 não informado   Compras gerais 

Sacos lixo pequenos, panos 

banheiros e quartos, 

fitas adesivas e material 

para exposições, 

lanche domingo à noite R$ 196,80 
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Material Impresso - certificados e 

marcadores de livros 

Responsável: Câmara POA - CDH R$ 0,00 não informado   

Diferença valor 

banner e faixa 

sindisindi doou 300, valor 

total 340,00 R$ 40,00 

Material Impresso - caderno de 

orientações 

Responsável: CCDH – AL R$ 0,00 não informado   

Papel para 

certificados e 

marcadores 

de livros rodados na 

Câmara POA 

compramos o papel maior 

gramatura para rodarmos 

300 certificados e 1800 

marcadores de livros R$ 90,00 

Adesivos e canetas  

Responsável: SASERS  R$ 0,00 não informado   

Pagamento taxis na 

vinda aeroporto 

três táxis para grupos de 

compas R$ 197,00 

Pastas, canetas e Bolsas 

Responsável: Fórum Mulheres do RS R$ 0,00 não informado   

Pagamento quebras 

APSEF 

pratos, taças, facas que não 

foram encontradas R$ 82,85 

Papel higiênico, detergentes e toalhas de 

papel  

Responsável: CEPERS - Sindicato R$ 0,00 não informado   Conserto Cafeteira 

uma cafeteira industrial 

(empréstimo) queimada R$ 118,00 

papel Higiênico, canetas e detergentes 

Responsável: FETRAFI-RS R$ 0,00 não informado     TOTAL DE DESPESAS PAGAS R$ 1.734,65 

Transmissão Web e Link Internet 

Responsável: PROCERGS R$ 0,00 não informado         

Doação R$ 1.000,00 R$ 1.000,00         
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Responsável: FENAJUFE 

Doação 

Responsável:  MMM-RS R$ 305,00 R$ 305,00         

Doação 

Responsável: SINDISINDI R$ 300,00 R$ 300,00         

Doação 

PAGESEGURO SENALE R$ 135,00 

R$ 113,40 

Líquido         

Doação: Gasolina para 16 viagens entre 

aeroporto/APCEF 

Responsáveis: militantes LBL 

 

TOTAL 

R$ 0,0 

 

 

R$ 1.740,00 

Valor não 

informado 

 

 

R$ 1.718,40     

       

Demonstrativo PAGSeguro Abaixo:       
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Não venha  

Não venha querer me dar água com açúcar, que não estou nervosa. 

Não venha me oferecer limites, porque quem os deve reconhecer sou eu. 

Não venha me enquadrar no sexo água com açúcar que pinta por aí do amor entre mulheres, que não me enquadro. 

Não quero limitações em mim, meu sobrenome é liberdade, minha meta é o conhecimento em eterna construção. 

Não venha querer ganhar a cena nas minhas costas, não sou carregadora de bagagens pesadas. 

Não venha querer invadir o meu corpo sem a minha autorização, meu corpo é reino de mim. 

Não venha querer gritar ou mostrar seu falo para me intimidar, pois o encontramos em qualquer lugar. 

Não venha querer colocar o pênis na mesa para mostrar o "poder" imaginário na cabeça de alguns, 

 isso não me convence, nem tão pouco me intimida. 

Não venha me enquadrar em letras mortas, pois a ação é cotidiana 

 meu poder se distribui em meus excessos de superação e também inteligência. 

Não uso meu corpo para desarmar a outra, a não ser que seja para delirar de prazer com outra mulher. 

Não venha com mediocridade pro meu lado, o meu olhar vai além dos corpos e palavras, avalio cada detalhe. 

Não venha querer tolher minha voz, pois tenho um megafone nas cordas vocais. 

Não venha com suas astúcias infantis, pois dela já conheço todas, sou ligeira.  

Não venha querer aparecer e humilhar, pois vim do morro, (des)construí minha identidade, sou pluma ao vento, olhos de águia. 

Não venha! 

Ana Carla Lemos – Ativista – Bahia 

Poema lido durante o Sarau no 8º. SENALE
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