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Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Justiça
e da Defesa da Cidadania, preparou um guia completo com orientações para quem tiver de transportar
animais de estimação no carro, ônibus ou avião (ver serviço).

DIVULGAÇÃO

Transporte de animal de
estimação com segurança
Fundação Procon-SP
preparou um guia
completo sobre os
cuidados para uma
viagem tranquila de
carro, ônibus ou avião
O documento descreve os cuidados importantes que o dono do animal deve observar para preservar a
vida do bicho, assim como para harmonizar a sua relação com a sociedade. A Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) e a Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) foram
consultadas para a elaboração das
instruções, que põem fim às dúvidas
sobre a maneira mais correta de viajar com aquele que, para muitos, já
virou o xodó da família. Uma regra é
básica: o animal de estimação sempre tem de ser conduzido visando a
sua segurança e a dos passageiros.
Carro – Deixar o animal solto
no carro ou levá-lo no colo, ou mesmo
com a cabeça para fora, além de representar riscos à segurança dos ocupantes do veículo pode gerar multa ao
motorista. O ideal é que ele seja transportado em caixa ou compartimento
fechado ou mesmo amarrado ao cinto
de segurança apropriado.

Carro – Bichinhos devem viajar em caixas ou presos com cinto de segurança adequado

Ônibus – O dono terá de pagar pela
passagem do animal se quiser acomodá-lo ao seu lado. O bicho tem de ser transportado em compartimento fechado e
jamais poderá ficar solto. Para viajar de
ônibus, é necessário apresentar atestado que comprove as boas condições de
saúde do animal. A regra pode variar de
uma empresa de ônibus para outra, por
isso também é importante consultar o
regulamento de cada uma delas. O usuário de cão-guia não precisa pagar pelo
transporte de seu animal.

O atestado de saúde e o comprovante de
vacinação são documentos essenciais para
o animal poder viajar. O compartimento no
qual ele será transportado tem de ser revestido com material que absorva urina e fezes.
O rigor para o transporte em viagens
internacionais aumenta, e o bichinho tem de
passar por consulta com veterinário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O dono precisa também obter informações sobre as regras do país de destino para
evitar problemas na hora do desembarque.
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Avião – Antes da compra das passagens é preciso consultar o regulamento da
companhia aérea sobre o transporte de animal. As regras podem ser diferentes entre
uma e outra empresa. Além de precisar reservar a passagem com antecedência, pois há
limite do número de animais transportados,
o dono deverá pagar pelo transporte.
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SERVIÇO
Educação para o consumo (guia
completo) – goo.gl/koGT8D
Mais informações, consulte o site
goo.gl/F7HFxL

Direito garantido à identidade de gênero

SÉRGIO ANDRADE

Entre os 365 estudantes que usam o
nome social na rede estadual, direito garantido aos alunos paulistas, a Escola Estadual
(EE) Rodrigues Alves, na Bela Vista, região
central de São Paulo, é a que concentra
o maior número de matrículas. São 28
estudantes que optaram pela mudança de
acordo com a sua identidade de gênero. Na
unidade de ensino, os banheiros são utilizados de acordo com o gênero no qual cada
um se reconhece.

Para o diretor da escola, professor Donizete Hernandes Leme, o respeito aos alunos travestis e transexuais é tema constante
de debates na escola, assim como o respeito
às diferenças.
“Estamos sempre atentos a essa questão. Não posso dizer que foi um trabalho
fácil no começo, o convencimento de que o
banheiro deve ser utilizado de acordo com
a identidade de cada um, mas tentamos
trazer o assunto sempre para reflexão no
ambiente escolar. Cada vez mais percebemos que os alunos estão mais confortáveis
e respeitosos”, reconhece.
Assim como na escola Rodrigues Alves,
todas as unidades de ensino da rede esta-

dual devem seguir as recomendações da
Secretaria da Educação para o uso do banheiro e respeito ao tratamento por identidade de gênero.
Por isso, a pasta organizou uma série de
documentos orientadores e videoconferências sobre o assunto, que estão disponíveis
para as Diretorias Regionais de Ensino e
escolas estaduais. Além disso, todos devem
seguir a Lei estadual nº 10.948/2001, que
versa sobre discriminação em razão de
orientação sexual e identidade de gênero.
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Transexuais: alteração do registro civil sem cirurgia é realidade
Independentemente da realização de
cirurgia de adequação sexual, é possível
a alteração do sexo constante no registro
civil de transexual que comprove judicialmente a mudança de gênero. Nesses
casos, a averbação deve ser realizada no
assentamento de nascimento original
com a indicação da determinação judicial,
proibida a inclusão, ainda que sigilosa, da
expressão “transexual”, do sexo biológico
ou dos motivos das modificações registrais. O entendimento foi firmado pela
EE Rodrigues Alves – Respeito às diferenças

Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) ao acolher pedido de modificação de prenome e de gênero de transexual que apresentou avaliação psicológica pericial para demonstrar identificação
social como mulher. Para o colegiado, o
direito dos transexuais à retificação do
registro não pode ser condicionado à realização de cirurgia, que pode, inclusive,
ser inviável do ponto de vista financeiro
ou por impedimento médico. Mais informações em goo.gl/JuxVqg.

quarta-feira, 17 de maio de 2017

Coral da GCM na
Estação Tamanduateí
O Coral da Guarda Civil Metropolitana (GCM) fará apresentação especial
na quinta-feira, 25, a partir das 17 horas,
na Estação Tamanduateí, que atende à
Linha 10-Turquesa (Brás–Rio Grande da
Serra). O espetáculo faz parte das homenagens ao aniversário de 25 anos da
CPTM, celebrado neste mês. Sob a regência do maestro subinspetor Davi Bastos, a
banda promete quebrar a rotina dos usuários com repertório eclético.
Os 23 integrantes do coral interpretarão a capela repertório especial que
contempla clássicos do samba, da MPB
e hits internacionais. Na abertura, para
aquecer o público, a programação inclui
Regra três, Samba do Arnesto, Tiro ao
Álvaro e Não deixe o samba morrer. Sucessos como O bêbado e a equilibrista,
Sapato velho, entre outros, complementam o programa, que também terá sucessos internacionais como Love of my life,
Close to you, Blue moon e Happy day.

Guri abre inscrições
para intercâmbio
Neste ano, o intercâmbio MOVE vai
crescer. Promovido no Brasil pela Amigos
do Guri – organização social que faz a gestão do Projeto Guri no interior e litoral do
Estado –, o programa de bolsas de estudos
passa agora a contemplar três países. Além
da Noruega e do Malavi, que já recebiam
os brasileiros, Moçambique entra no roteiro. O número de vagas também aumentou: os selecionados, que eram quatro,
serão seis; com dois enviados para cada
localidade. As inscrições vão até o dia 25.
Candidatos devem ser alunos, ex-alunos, educadores ou supervisores educacionais do Projeto Guri, com idade entre
18 e 25 anos. Os escolhidos terão a oportunidade de trabalhar como voluntários
em projetos musicais, sociais e culturais,
como workshops, festivais, competições e
capacitações nesses países. Mais uma novidade da atual edição é o tempo de estada, que foi ampliado de seis para dez meses, permitindo assim maior período de
vivência e aprendizagem desses jovens no
exterior. Regulamento, inscrições e mais
informações estão no site goo.gl/0YwYu6.

Simpósio sobre reabilitação
e tecnologia assistiva
Amanhã, 18, das 13h30 às 19 horas,
a Secretaria de Estado dos Direitos da
Pessoa com Deficiência e a Rede Lucy
Montoro realizarão o Simpósio Latino-Americano de Reabilitação e Tecnologias Assistivas durante a Hospitalar
Feira+ Fórum, que ocorrerá no Expo
Center Norte, localizado na Rua José
Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme,
na capital paulista.
O evento tem a finalidade de divulgar as iniciativas mais importantes em
âmbito internacional para o fortalecimento da reabilitação e das tecnologias nos sistemas de saúde, com foco
nas diversas condições de saúde, que
podem ser beneficiadas pela reabilitação, e na pesquisa, desenvolvimento e
mercado de tecnologias assistivas na
América Latina. Os interessados podem
se inscrever no site goo.gl/7Jk6A9. O
encontro, gratuito, é dirigido a profissionais de saúde que atuam na área de
reabilitação e a pesquisadores e representantes do governo e da indústria
que tenham interesse no campo das
tecnologias assistivas.

