CENTRO DE
REFERÊNCIA LGBT
DIRETORIA DE POLÍTICAS
PARA A POPULAÇÃO LGBT

Cidadania

QUANDO PROCURAR O
CENTRO DE REFERÊNCIA LGBT?
• Quando seus direitos não forem
respeitados por compor a
população LGBT;
• Para buscar orientações e
informações sobre direitos,
serviços e assistência;
• Para buscar orientação e apoio
quando for vítima de LGBTfobia;
• Para buscar orientações sobre
o direito à saúde integral e
processo transexualizador;
• Para buscar informações sobre
inserção e reinserção escolar;

• Para buscar orientações sobre
como ter o gênero e o nome de
registro retificado e garantir que o
seu nome social seja respeitado
em todos os lugares;
• Para verificar oportunidades de
cursos profissionalizantes e no
mercado de trabalho;
• Para buscar informações sobre
o direito à cultura e ao lazer;
• Para buscar orientações sobre o
direito de constituir família.

VOCÊ SABIA?
NOME SOCIAL
É o nome pelo qual travestis e transexuais
são reconhecidos e se reconhecem
socialmente. É de livre escolha, de acordo
com a identidade de gênero e independe
do registro civil. As pessoas travestis e
trans poderão usar o nome pelo qual
desejam ser identificadas em cadastros e
demais documentos. Em Belo Horizonte,
esse é um direito garantido pelo Decreto
Municipal 16.533, de 2016.
PERGUNTAR O NOME DE REGISTRO DE
PESSOAS TRANS OU TRAVESTIS PODE
GERAR CONSTRANGIMENTO.
EM ATENDIMENTOS, DOCUMENTOS CONTENDO
O NOME CIVIL DEVEM SER SOLICITADOS
APENAS PARA REGISTRO INTERNO.
OS ATENDIMENTOS DEVEM RESPEITAR O
NOME SOCIAL.

VOCÊ SABIA?
DISCRIMINAÇÃO
Quando falamos da discriminação da
população LGBT, estamos falando de
LGBTfobia, ou seja, qualquer ação baseada
em preconceitos relacionados à orientação
sexual e identidade de gênero que restrinja
ou viole direitos de cidadania, como o direito
à vida, direito de ir e vir, de conviver em
família e em comunidade, de acessar
serviços, como saúde, trabalho, educação e
outros, em órgãos públicos ou em qualquer
outro espaço.
Em Belo Horizonte, a Lei 8.176, de
29/1/2001, prevê penalidade para empresas
e agentes públicos que praticarem
discriminação contra a população LGBT.
Além disso, a discriminação e a violência
LGBTfóbica são conduta tipificadas pela Lei
de Racismo (7716/89).

A especificidade do trabalho
desempenhado no CRLGBT é o
fortalecimento individual e coletivo das
diversas expressões de identidade de
gênero e orientação sexual, reafirmando
que o direito e a cidadania independem
dessas características, mas que elas
devem ser respeitadas em todas as suas
manifestações.

ATENDIMENTO PARA ADOLESCENTES
• Se a criança ou o adolescente foi
expulsa(o) de casa, como podemos
orientá-la(o)?
O adolescente deve buscar a intervenção
do Conselho Tutelar. Se a motivação da
expulsão for sua orientação sexual ou
identidade de gênero, o Centro de
Referência LGBT poderá ser acionado.

O CRLGBT - Centro de Referência LGBT é
um equipamento público, ligado à
Subsecretaria de Direito e Cidadania
(SUDC), da Prefeitura de Belo Horizonte.
Atua no atendimento psicossocial da
população LGBT e tem como objetivo
contribuir para a defesa e promoção dos
direitos humanos e da cidadania da
população LGBT, por meio de ações de
enfrentamento da violência e
discriminação por orientação sexual e
identidade de gênero no município.
Na maior parte das vezes, o CRLGBT é
uma ponte entre as políticas públicas,
compondo estratégias de respeito e
defesa das pessoas LGBT no acesso e
vinculação aos serviços disponíveis.

REDE DE APOIO
Delegacia Especializada
em Repressão aos Crimes
de Racismo, Xenofobia,
LGBTfobia e Intolerâncias
Correlatas (DECRIN)
Avenida Barbacena, 288,
Barro Preto
(31) 3337-4899
Ministério Público
Promotoria de Justiça
de Direitos Humanos
(31) 3295-2009
Defensoria Pública
Especializada em Direitos
Humanos, Coletivos e
Socioambientais
(31) 3526-0405
(31) 3526-0406
Coordenadoria Especial
de Políticas de Diversidade
Sexual de Minas Gerais
(31) 3916-7992
(31) 3916-7994
Coordenadoria Municipal
de Saúde Sexual e Atenção
às ISTs, Aids e Hepatites
Virais
(31) 3277-7798

Núcleo de Educação,
Cultura e Cidadania
Secretaria de Educação
(31) 3246-6644
Centro de Luta pela Livre
Orientação Sexual de
Minas Gerais - CELLOS MG
cellosmg.org.br
Mães pela Liberdade
Instagram e Facebook:
@maespelaliberdade

CENTRO DE REFERÊNCIA
LGBT
Rua Curitiba, 481 - Centro
(31) 3277-4128 / 4227 / 6908
(31) 98872-2131
crlgbtbh@pbh.gov.br
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DA PREFEITURA
DE BELO HORIZONTE
Avenida Afonso Pena, 342,
sobreloja - Centro
(31) 3277-4848 / 4424
dlgbt@pbh.gov.br
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