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Contra a
transfobia
na prisão
Resolução da Administração
Penitenciária garante
respeito aos nomes, à orientação
sexual e à identidade de gêneros
a travestis e transexuais detidos

U

ma resolução publicada recentemente quer garantir a travestis e transexuais do sistema penitenciário paulista o direito ao uso de seus nomes, o
respeito à sua orientação sexual e à
sua identidade de gêneros. O documento da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária – SAP
(a Resolução SAP-11) apresenta princípios e medidas que atendem a esse
público, estimado hoje em 430 travestis e 20 transexuais em cumprimento de pena no Estado.
Foram considerados os Princípios de Yogyakarta (decididos em
2006, na cidade da Indonésia) sobre
a legislação internacional de direitos
humanos em relação à orientação
sexual, o Plano Nacional de Política

Criminal e Penitenciária, a Política Nacional
de Saúde Integral das Populações LGBT, e
as resoluções da 2ª Conferência Estadual
de Políticas para Populações LGBT. A SAP
utilizou ainda um decreto estadual, que dispõe sobre o tratamento nominal dessas pessoas nos órgãos públicos. Tudo com vistas
a ter meios adequados para atender a essa
população durante o cumprimento de pena
e também assegurar condições favoráveis
para a reintegração social.
A partir de agora, travestis e transexuais presos deverão ter seus nomes, orientação sexual e identidade de gênero respeitados. Também podem usar peças íntimas, feminina ou masculina, conforme seu
gênero, além de deixar o cabelo crescer.
Os presos que passaram por procedimento
cirúrgico de transgenitalização serão incluí-

dos em unidades prisionais do sexo correspondente. As medidas valem também para
transgêneros que visitam os detentos.
A iniciativa prevê ainda que os trans
tenham o direito a participar de cursos profissionalizantes na prisão, além de sugerir
a formação do servidor público que trabalha nessas unidades para que aprenda a
conviver com essas pessoas. A Resolução
SAP-11 representa um marco para a vida
dos travestis e transexuais detidos, uma vez
que visa a garantir a dignidade humana,
assegurando direitos e respeitando valores.
Importância da diversidade – Em
29 de janeiro de 2004, ativistas transexuais
lançaram, no Congresso Nacional, a campanha Travesti e Respeito, a primeira no País
contra a transfobia, com o apoio do Departa-

mento DST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. A data ficou conhecida como o
Dia da Visibilidade Trans, para ressaltar a
importância da diversidade e do respeito a
travestis, transexuais e transgêneros.
Há cinco anos, a SAP criou o Centro de
Políticas Específicas, vinculado à Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania,
com a atribuição de adotar políticas, programas e serviços para diferentes grupos
populacionais nas prisões. Desde 2011, são
realizadas atividades em diversidade sexual
com os servidores. Daí resultou uma publicação on-line em dezembro do ano passado: Diversidade e Políticas Específicas no
Sistema Penitenciário Paulista.
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Assessoria de Imprensa da SAP

São Paulo recebe o 33º Poupatempo
habilitação e ao CRLV, alteração e venda
de veículos, entre outras opções.
No balcão do Detran.SP, quem solicitar a primeira carteira de motorista não
usará mais papel e caneta para fazer o
exame teórico, que agora passou a ser no
formato eletrônico. Também está disponível o agendamento eletrônico para o posto
de Americana no site do e-poupatempo,
assim como os serviços virtuais – Nota

Fiscal Paulista, B.O. Eletrônico e consultas à Secretaria Estadual da Fazenda.
Mais unidades – O investimento
na nova agência é de pouco mais de R$ 2
milhões e ela custou 25% do valor previsto inicialmente. O gasto inclui infraestrutura lógica, comunicação visual, equipamentos de informática (hardware e software),
telecomunicações, treinamento e acompa-
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O Poupatempo de Americana começou a funcionar nesta segunda-feira (24).
O 33º posto no Estado é o primeiro do
Plano de Expansão do Programa e foi
instalado na Rua Carioba, 331, no bairro
Jardim Santana. O horário de funcionamento da unidade é de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas e, aos sábados, das
8 às 12 horas.
Com capacidade para até mil atendimentos diários, o novo posto irá contemplar
um público estimado em 800 mil cidadãos.
A previsão considera os 200 mil habitantes de Americana e mais os moradores dos
vizinhos Artur Nogueira, Cosmópolis, Nova
Odessa, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste –
todos integrantes da Região Administrativa
Metropolitana de Campinas (RMC).
Os serviços disponíveis são os oferecidos nas unidades do Poupatempo: posto
do Banco do Brasil, para recolher as taxas
geradas no posto; emissão de RG e de
atestado de antecedentes criminais feitos
pelo Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt (IIRGD); emissão
de carteira de trabalho (pela Secretaria
Estadual do Emprego e Relações do
Trabalho – Sert); e os atendimentos do
Detran.SP, relativos à carteira nacional de

nhamento de pessoal, entre outras despesas. Além de Americana, a RMC tem previstos postos nas cidades de Araras, Mogi
Guaçu, São João da Boa Vista, Indaiatuba e
Bragança Paulista. Campinas foi a primeira
cidade do interior a dispor do serviço, em
agosto de 1998, e atualmente possui dois
postos; Jundiaí, Rio Claro e Piracicaba já
têm uma unidade cada.
Até o final do ano, a Secretaria de
Gestão Pública espera entregar mais 36
poupatempos (34 deles já foram anunciados). O Plano de Expansão contempla 12
Regiões Administrativas paulistas e mais
de 350 municípios. A expectativa é atender
mais de 15 milhões de usuários e gerar,
aproximadamente, 1,5 mil empregos.
Rogério Mascia Silveira
Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial
Secretaria de Gestão Pública

SERVIÇO

Emissão de carteira de identidade (RG) é um dos serviços oferecidos na unidade de Americana

e-Poupatempo – www.poupatempo.sp.
gov.br/epoupatempo
Poupatempo Americana –
www.poupatempoamericana.com.br
Disque Poupatempo: 0800 772 36 33
(ligação gratuita)

