Informes Gerais
16ª. Parada pela Diversidade Sexual do Ceará
Domingo 01 de novembro de 2015
A partir das 13 h – avenida beira-mar

Tema: Retroceder jamais, somos famílias! Exigimos
Estado laico e direitos iguais!”
O tema faz referência ao Orgulho LGBT- Lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais; à data que está incluída nos calendários
oficiais de Fortaleza -desde 2002- e do Estado do Ceará- desde 2005,
à necessidade da não aprovação do Estatuto da Família, em
tramitação no Congresso Nacional, pelo seu caráter excludente ao
não amparar milhões de famílias, de pessoas do mesmo sexo e de
outros arranjos familiares; pela defesa do Estado laico, onde as
políticas públicas não sejam influenciadas nem executadas a partir de
visões religiosas; e da Igualdade de Direitos para a população LGBT.
Madrinha da Parada: Maria Luiza Fontenele, profª da UFC e ativista do
processo do Fórum Social Mundial.

Nº de trios e alas confirmadas:
Ala da Juventude LGBT, com a bandeira gigante do Arco-ìris – abrindo a
Parada
05 trios elétricos (Trio oficial do Grupo de Resistência Asa Branca-GRAB;
FETAMCE-Federação dos Trabalhadores dos Serviços Públicos Municipais;
Boate Level; Coordenadoria da Diversidade Sexual da Prefeitura de
Fortaleza; Revista O Boca; 02 Trenzinhos da Alegria do Projeto Arte de
Amar).
Atração do Trio Oficial: Gisele Almodóvar (Silvero Pereira) e mulher barbada
e DJ AR.

A Parada está em sua 16ª. Edição e é considerada uma das maiores do país,
a maior da região Nordeste.
Planos Operacionais dos órgãos Públicos apoiadores:
Polícia Militar- contingente de Policiais similar ao ano passado.
Guarda Municipal (Guardas e salva-vidas): idem.
ETUFOR: colocará ônibus extras.
AMC: apoio à logística de trânsito na avenida beira-mar
EMLURB: Limpeza antes e após a Parada.
Corpo de Bombeiros e CREA: Confirmaram diligências e prontidão.
(Fonte: Planos operacionais e documentos dos órgãos citados)

Programação da Parada:
13h- Concentração
15h30- abertura oficial da Parada- com representantes do movimento social
LGBT
15h45- Saída da Concentração
Até 16h30- Hora da Militância
18h- Minuto de silêncio e de protesto contra os assassinatos de ódio, que
vitimam LGBT
22h- Encerramento

Realização: Grupo de Resistência Asa Branca- GRAB Organização da
sociedade civil, do movimento social LGBT, autônoma, apartidária,
Reconhecida de Utilidade Pública e sem fins lucrativos
(com parcerias)
26 Anos de Lutas sociais pelos Direitos Humanos de LGBT
WWW.grab.org.br
Face: grab asa branca
Sede: Rua K (Ipê Amarelo), 1022- Itaperi-Fortaleza-CE-60714-665
Fones: 85-987640191/ 987640192
grab@uol.com.br
Para entrevistas e maiores informações da Parada: Trio oficial do
GRAB – o 1º na ordem dos trios
(com Francisco Pedrosa – 991843425/085112363 e/ou Dediane
Souza – 986266924/999736917)

