O QUE É A REDE
LATINO-AMERICANA DE CIUDADES
ARCOÍRIS

É um sistema regional de troca de experiências,
políticas e programas, que pretende contribuir para a
harmonização regional em relação à temática LGBTI,
mediante análises e apoio às políticas de governos
locais da América Latina.
A RLCA está integrada com a intenção de posicionar-se
como referência na região, em temas relacionados à
defesa dos diretos das pessoas LGBTI, experiências
que podem ser replicadas em qualquer outra cidade
latino-americana.

OBJETIVOS
DE LA RED

Identificar
os setores sociais LGBTI e
as formas em que se
manifestam regionalmente

Transversalizar

as experiências, políticas
e programas das cidades
que a integram

SER A ORGANIZAÇÃO
referência na defesa dos direitos das pessoas com
orientações sexuais e identidades de gênero
diversas, frente a conjunturas que se apresentem a
nível local, nacional, regional ou internacional

EMPODERAR
as pessoas e organizações sociais
LGBTI nas diferentes cidades da
região latino-americana

Secretaria
Geral
Comissões de
Trabalho
Cidades
Observadoras

ESTRUTURA DA RLCA
formada
por

Presidência
Vice-presidência
Cidade Suplente

Comissão de Pesquisa
Comissão de Financiamento
Comissão de Conteúdos

CIDADES MIEMBRO

Colômbia
Bogotá, Medellín, Puerto Boyacá
Argentina
Buenos Aires, Rosário
México
Cidade do México, Querétaro
Brasil
Guarulhos, Porto Alegre, Recife, São Paulo

1.
2.

Uruguai
Montevidéu
Chile
Quilicura
Ecuador
Quito

O processo para que um
governo se candidatar a rede
como Cidade
Observadora é:

Entrega de manifestação escrita ao Secretariado Técnico
da exposição de motivos e iniciativas que já tenham
feito como governo local na temática LGBTI
Assistir a próxima sessão da Assembleia
Geral, onde se confirmará sua candidatura

POR QUE
FAZER PARTE DA REDE
Poderá trocar experiências que
fortaleçam sobre o que fazer em sua
gestão governamental na defesa dos
direitos das pessoas LGBTI
Receberá o respaldo de governos
locais que integram a RLCA para o
posicionamento de programas e
políticas a favor da diversidade
sexual e de gêneros
Contará com assessoria técnica para o
desenvolvimento de ações e fortalecimento
de lideranças de lésbicas, gays, pessoas
bissexuais, pessoas trans e intersexuais

QUER FAZER
PARTE DA REDE

Se sua cidade está interessada em integrar a
RLCA pode fazer como:

Cidade
Observadora

Cidade
Membro

Para se candidatar como
Cidade Membro
deve:

1. Apresentar ofício com os motivos de interesse de vinculação
2. A cidade candidata deve ter
Legislação
Políticas públicas e/ou programas vigentes a favor
da manifestação de identidade, qualidade de vida e
empoderamento da comunidade LGBTI

3. Carta de Adesão firmada pela pessoa titular do
governo local

4. O candidato deverá assistir a próxima sessão da
Assambleia Geral, que definirá seu pedido

www.ciudadesarcoiris.com
Red latinoamericana de
ciudades arcoíris - RLCA
@arcoirisrlca
@ArcoirisRlca
contacto@ciudadesarcoiris.com

