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Objetivos
*Diminuir a vulnerabilidade de travestis à violência física e moral e às DST/AIDS.
Específicos: * Formar e instrumentalizar 20 travestis enquanto lideranças capazes de
atuar na produção e disseminação de informações qualificadas nos campos dos direitos e
saúde sexuais; * Possibilitar a construção de uma consciência cidadã entre as travestis;
* Disponibilizar informações sobre prevenção das DST/AIDS; * Sensibilizar a sociedade
mais ampla sobre Direitos Sexuais, de modo a combater a homofobia e transfobia.
Resumo
Articulado ao Programa Diálogos para o Desenvolvimento Social em SUAPE, o projeto
busca formar e instrumentalizar 20 travestis enquanto lideranças e agentes
multiplicadores de informações no âmbito da promoção dos direitos e saúde sexuais. Do
mesmo modo, sensibilizar 500 travestis para questões de cidadania e saúde, através de
visitas semanais a pontos de prostituição de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, e oferta
de oficinas semanais abertas para discussão desses temas. Além disso, o projeto buscará
oferecer recursos didático-instrucionais (cartaz, filmes, folders), construídos com ajuda
das travestis participantes da formação e oficinas, para a atuação nas estratégias de
mobilização da sociedade do Programa Diálogos para o Desenvolvimento Social em
Suape (Diálogos Suape), como a Caravana da Cidadania, onde a meta é atingir 80.000
pessoas dos municípios de Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, em 2013. A perspectiva é
que possamos contribuir para a redução da vulnerabilidade das travestis à violência e às
DST/AIDS, relacionados homofobia e transfobia. O Programa Diálogos conta com apoio
financeiro da Refinaria Abreu e Lima da Petrobras, da PetroquimicaSuape, da Alusa
Engenharia, Odebrechet e EIT/ENGEVIX, cujos recursos complementarão o montante
necessário para a realização deste projeto.

