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Projeto Trans+Respeito
Atividades

Pacote 01

Período

Breve Descrição

Lançamento do Projeto

Maio

Evento de lançamento da nova turma e divulgação dos
resultados da turma anterior.

Inscrições Online

Junho

Abertura do período de inscrições via site da “iMaster
Credencial”.

Julho - Agosto

Conhecer pessoalmente os candidatos, avaliar suas reais
condições e estabelecer um plano específico para atender a
necessidade e anseios de cada candidato.

Agosto – Outubro

Utilizando as ferramentas já existentes de ensino da Prefeitura,
do Estado e do Sistema “S” direcionar e acompanhar os alunos
no desenvolvimento da sua grade curricular.

Novembro - Abril

Ação conjunta com o projeto “Feira da Diversidade para
Capacitação e Empregabilidade” onde será mapeada as
oportunidades da efetiva inclusão desses profissionais nos
quadros dos parceiros da iniciativa pública e privada, tendo
como premissas as necessidades dos participantes e as condições
de mercado.

Entrevistas com Candidatos

Capacitação

Empregabilidade

Projeto Trans+Respeito
Atividades

Pacote 01

Parceiros

Breve Descrição

Lançamento do Projeto

•

Museu do Amanhã (IDG)

Disponibilizar espaço e auxiliar na organização do evento de
lançamento.

Inscrições Online

•

Assessoria de Comunicação

Nota oficial da Prefeitura, dando visibilidade ao evento de
lançamento e abertura do período de inscrições.

Entrevistas com Candidatos

•

SME

Disponibilizar 02 profissionais para participarem das entrevistas
com os candidatos.

Capacitação*

•
•
•

SME
SEEDUC
SISTEMA “S”

Disponibilizar turmas/vagas para atendimento dos candidatos.

Empregabilidade*

•

Iniciativa Pública e Privada

Ofertar oportunidades de emprego para que os candidatos
possam adquirir experiência profissional.

SMASDH

Fornecer bolsa de auxílio no valor de um salário mínimo, auxílio
transporte e alimentação para os candidatos. Estamos
trabalhando com um público extremamente vulnerável e a
assistência financeira durante esse período facilitará o
desenvolvimento e foco desses alunos no projeto.

*Assistência Social

•

Projeto Feira da Diversidade
Atividades
Lançamento do Projeto
Captação de Recursos
Pré-produção

Realização da Feira

Pós-produção

Pacote 02

Período

Breve Descrição

Agosto

Evento de lançamento para sensibilidade e sinergia da iniciativa
pública e privada.

Agosto - Setembro

Buscar a adesão formal das Empresas e Órgãos apoiadores.

Outubro

Ações do proponente e produtor do projeto para organização e
execução da feira.

Outubro

50 expositores das empresas públicas e privadas oferecendo suas
oportunidades de empregos e capacitação. Workshops para
abordagem das oportunidades e desafios na inserção LGBT no
mercado formal de trabalho e no combate a evasão escolar e
sua reparação. Reconhecimento das melhores ações
socioculturais de empresas, órgãos públicos e privados que
apoiem as iniciativas da pasta.

Novembro - Março

Acompanhamento do desenvolvimento dos candidatos e suporte
as empresas no treinamento e sensibilidade do RH para a correta
abordagem no acolhimento corporativo aos LGBTs.

Projeto Feira da Diversidade
Atividade

Pacote 02

Parceiros

Breve Descrição

Lançamento do Projeto

•

Museu do Amanhã (IDG)

Disponibilizar espaço e auxiliar na organização do evento de
lançamento.

Captação de Recursos

•

Drum Brasil

Buscar a adesão formal das Empresas e Órgãos apoiadores.

Pré-produção

•

Drum Brasil

Ações do proponente e produtor do projeto para organização e
execução da feira.

Realização da Feira

•
•
•

Museu do Amanhã (IDG)
Drum Brasil
Empresas Participantes

Empresas públicas e privadas, repartições apoiadoras que
viabilizem a regularização dos candidatos, universidades
apoiadoras, produtores culturais e demais secretarias municipais
e sistema “S”.

Pós-produção

•
•

CEDS
Empresas Participantes

Coaching aos candidatos e empresa contratante.

Comitê Carioca + Grupos de Trabalho
Áreas de Atuação

Pacote 03

Contexto Geral

1 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos (SMASDH)
2 - Secretaria Municipal de Cultura (SMC)
3 - Secretaria Municipal de Educação (SME)
4 - Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
5 - Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Inovação
(SMDEI)
6 - Relações Institucionais (CRI)
7 – Rio Tur / Rio Eventos
8 - Guarda Municipal (GM)
9 - Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL)

Reuniões bimestrais por área de atuação com a participação de titulares ou
suplentes de cada secretaria e representantes da sociedade civil organizada.
Finalidade de dar transparência as ações da CEDS e das articulações entre as
secretarias, assim como, escutar as demandas LGBTs e identificar
oportunidade de melhoria no atendimentos as nossas necessidades.
As pautas serão estabelecidas de acordo com as responsabilidades de cada
secretaria nos projetos e ações propostos pela CEDS para o atual Governo,
além de levar em consideração novas demandas da militância.

Projetos de Lei
Atividades

Pacote 04

Período

Breve Descrição

Lei Municipal nº 2.475 (12/09/96)

Julho – Dezembro

Estabelece as sanções aos estabelecimentos comerciais, industriais e
repartições públicas municipais que discriminarem pessoas em virtude de
sua orientação sexual.

Decreto Municipal nº 33.535 (25/03/11)

Julho – Dezembro

Dispõe sobre o procedimento de denuncia e processo administrativo para
aplicação da Lei 2.475.

Decreto Municipal nº 33.815 (18/05/11)

Julho – Dezembro

Dispõe sobre a obrigatoriedade de aviso, em local visível da Lei 2.475/96
nos postos de atendimento dos serviços públicos municipais.

Decreto Municipal nº 33.816 (18/05/11)

Julho – Dezembro

Dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de pessoas travestis e
transexuais no âmbito da Administração Direta e Indireta.

Decreto Municipal nº 35.816 (28/06/12)

Julho – Dezembro

Dispõe sobre o repasse das informações das Secretarias de Saúde e Defesa
Civil sobre as ocorrências de violência sofridas por LGBTs motivadas por
LGBTfobia, na rede de saúde no âmbito municipal, público e privado.

Projeto de Lei / Decreto (Seseg)

Julho – Dezembro

Estabelecer a cooperação com a Secretaria de Segurança.

Projeto de Lei (Parada Gay)

Julho – Dezembro

Inclusão de uma data fixa no calendário oficial de eventos da Cidade do Rio
de Janeiro para realização das Paradas Gays.

Calendário de Eventos
Atividades

Período

Breve Descrição

Calendário 2017

Objetivo: levar serviços básicos para construção
da cidadania nas Comunidades carentes da
cidade com eventos mensais contando com a
participação de órgãos e entidades da esfera
Municipal, Estadual, Federal ou Sociedade Civil,
prestadoras de serviços ao cidadão, através de
eventos itinerantes nas áreas com menor IPS da
Cidade.

•
•
•
•
•
•

08/07/17
12/08/17
16/09/17
07/10/17
11/11/17
09/12/17

À definir

•

29/01 – Dia da Visibilidade Trans

Coletiva de Imprensa

•

25/03 – Dia Nacional do Orgulho Gay

Lançamento do “Trans+Respeito”

•

17/05 – Dia Internacional do Combate a Homofobia

À definir

•

28/06 – Dia Internacional do Orgulho Gay

À definir

•

29/08 – Dia da Visibilidade Lésbica

Mês da Diversidade

•

01/10 a 31/10 – Mês da Diversidade

À definir

•

01/12 – Campanha Mundial contra HIV

Projeto Rio em Ação – Social

Pacote 05

– Complexo Esportivo da Rocinha
– Vila Olímpica Oscar Schmidt
– CIEP João Batista dos Santos
– Escola Municipal Edmundo Bittencourt
– Vila Olímpica da Maré
– CIEP Graciliano Ramos

Lançamento anual do projeto “Trans+Respeito”.

Paradas LGBTs, Diversifest, Feira da Diversidade

Ação de Fiscalização
Atividades

Pacote 06

Período

Breve Descrição

Ações de Fiscalização da PCRJ

Calendário da CVL

Avaliar e conscientizar os comerciantes e donos de
estabelecimento quanto ao cumprimento das disposição
descritas na Lei 2.475.

Ações do Comitê de Segurança

Bimestral

Avaliar as denuncias recebidas e procedimentos a serem
aplicados de acordo com a disposição da Lei 2.475.

Ações de Saúde
Atividades

Rio Saúde – Nome Social

Pacote 07

Período

Junho – Dezembro

Breve Descrição
Respeito a utilização do nome social nas unidades de
emergência da rede pública de saúde da PCRJ gerenciada pela
Rio Saúde.
Avaliar resultados e oportunidades de expansão as demais
unidades de saúde da rede municipal.

Ações de Prevenção

Ações de Prevenção

Carnaval

Ação em conjunto com a coordenação de Promoção da Saúde
da SMS com a inclusão de meninas e meninos Trans em ações
de conscientização sobre as medidas de prevenção e combate
as doenças sexualmente transmissíveis, assim como, as ações
de respeito a diversidade sexual.

Rio em Ação – Social

Ação em conjunto com a coordenação de Promoção da Saúde
da SMS com a inclusão de meninas e meninos Trans nas ações
do calendário do projeto Rio em Ação – Social.

Centros de Capacitação e Fomento ao
Trabalho e Empreendedorismo
Atividades
Criação de Centros de Referência Cooperação Técnica com ONGs

Pacote 08

Período

Breve Descrição

Anual

Disponibilizar equipamentos da PCRJ que se encontram
abandonados e que possam ser reformados pelas Organizações Não
Governamentais destinadas ao atendimentos das minorias,
incluindo o público LGBT com ações gratuitas de capacitação,
empregabilidade e cidadania.

