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CENTRO DE CIDADANIA  LGBT CAPITAL
Praça Cristiano Otoni, s/nº. Ed. Dom Pedro 

II, 7º andar, Central do Brasil. 

Horário: Segunda a sexta-feira, 

de 9h às 18h.

CENTRO DE CIDADANIA LGBT SERRANA
Av. Alberto Braune, 223, Centro - Nova 

Friburgo (ao lado da Prefeitura).

Horário: Segunda a sexta-feira, 

de 9h às 18h.

CENTRO DE CIDADANIA LGBT BAIXADA I
Rua Frei Fidélis, s/nº, Centro - Duque de 

Caxias (em cima do Restaurante Popular e 

em frente à rodoviária).

Horário: Segunda a sexta-feira, 

de 9h às 18h.

CENTRO DE CIDADANIA LGBT LESTE
Rua Visconde de Morais, 119, Ingá – Niterói 

(esquina com a Rua Andrade Neves).

Horário: Segunda a sexta-feira,

de 9h às 18h.

Rio Sem Homofobia é uma iniciativa do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro. E 
pode ser a sua também! LGBTfobia é a 
discriminação e a violência contra lésbi-
cas, gays, bissexuais, travestis e transexu-
ais (LGBT). Como qualquer forma de 
preconceito, a LGBTfobia deve ser comba-
tida em todos os lugares e por isso o Gover-
no do Rio tem o programa.

Uma iniciativa inédita nas áreas de 
assistência social, defesa de direitos, 
segurança pública, saúde, educação, 
cultura, trabalho e renda para promo-

ver a cidadania, conscientizar a socie-
dade e mostrar que respeitar a diversi-
dade sexual é um dever de todos e todas. 

Ações como o Disque Cidadania LGBT, os 
Centros de Cidadania LGBT e o Conselho 
Estadual LGBT são alguns serviços 
disponíveis a toda a população. Faça 
parte do Rio Sem Homofobia. A popula-
ção LGBT merece o seu respeito.

UM LUGAR TÃO MARAVILHOSO NÃO COMBINA COM DISCRIMINAÇÃO. ABRA OS OLHOS PARA
A DIVERSIDADE SEXUAL. RESPEITE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS. 
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