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MATRÍCULA

Rede estadual registra
25.785 inscriçõesno 1º dia

LUDMILA SILVEIRA

O primeiro dia de matrícu-
las para estudantes do en-
sinomédio da rede estadual
tevemovimentaçãointensa,
ontem, emalgunspontosde
Salvador.
De acordo com o balanço

parcial daSecretariadaEdu-
cação do estado da Bahia
(SEC), 25.785 inscrições fo-
ram efetuadas em todo o es-
tado, entre as 8h e as 18h.
Diretora do Colégio Esta-

dual Odorico Tavares – na
Vitória –, Rodinalva Alves
afirmou que o fluxo esteve
dentro do esperado. Das 180
senhas diárias, foramentre-
gues 165. Até as 15h30, cerca
de 150 pessoas já haviam si-
do atendidas.
“Diferentemente do ano

passado, não houve queda
no sistema. Conseguimos
efetuar as matrículas sem
maiores transtornos, em
um tempo razoável”, disse.
Em 2014, por conta de um

travamentonapáginada in-
ternet, as matrículas só co-
meçaram a ser realizadas a
partir das 11h, o que gerou
irritação entre os pais que
aguardavam atendimento.
Segundo a diretora, o

principal motivo na demo-
ra, ontem, foi a burocracia
na transferência de estu-
dantes de uma escola para
outra. Para que o aluno seja
transferido, a matrícula no
colégio anterior deve ser
cancelada. Muitos chega-
ram à unidade ainda com a
matrícula antiga em vigor.
OvendedorDelmoMatos,

25, foi uma das pessoas que
enfrentaram o problema.
Ele teve que aguardar por
mais de uma hora para can-
celaramatrículadairmãem
outraescola. “É ruimporque
isso atrasa o meu atendi-
mento e também o das ou-
tras pessoas”, disse.
Para evitar a situação, Ro-

dinalva orienta que os pais
ou responsáveis liguem pa-
ra a escola antiga e confir-
mem o cancelamento da
matrícula antes de efetuar a
nova inscrição.
No Colégio Estadual De-

putado Manoel Novaes, no
bairro do Canela, o movi-
mento também foi intenso.
A reportagem de A TARDE
tentou falar com a diretora
daescola,maselanãoestava
disponível.
A dona de casa Ana Paula

de Jesus, 35, esteve na uni-
dade para fazer a transfe-
rência do filho Kennedy, 15.
“Foi tranquilo. Estava cheio,
mas a fila andou rápido”,
afirmou.
Hojeeamanhã,éavezdos

alunos de escolas munici-
pais – concluintes do 5º ou
do 9º ano do ensino fun-
damental – que desejam
mudar para a rede estadual.
A partir do dia 27, começa a
migraçãodosalunosdarede
particular.

MEIRE OLIVEIRA

Oencontrode seis líderes re-
ligiosos marcou a comemo-
ração, ontem à noite, do ani-
versáriode19anosdaCidade
da Luz e 37 do centro espírita
Cavaleiros da Luz. Além do
culto inter-religioso, o even-
to contou com apresentação
dos corais Raio de Sol e Ci-
dade da Luz (infantil) e de
crianças do Lar Luz do Ama-
nhã, na sede de Pituaçu.
A celebração, presidida

pelo espírita JoséMedrado –
fundador da instituição que
atendemais de 200mil pes-
soas por anona capital baia-
na –, reuniu também cola-
boradores, beneficiados e
admiradores do trabalho
realizado pela entidade.
“Trabalhamos seguindo a

demanda da sociedade. Per-

cebemos que a necessidade
tem sido menos religiosa e
maisvoltadaparaabuscada
evolução pessoal. Por isso
celebramos com represen-
tantes de várias denomina-
ções pelo propósito de me-
lhorar omundo”, avaliou Jo-
sé Medrado.
“É uma forma de proferir

anossafé,agradecerasações

realizadas aqui”, disse o pa-
dre Luís Simões, da paróquia
N. Sra. da Vitória, que já par-
ticipa do ato há três anos.
O rabinoUri Lam lembrou

da importância de praticar a
paz: “Deus aprova um local
ondepessoas sãoacolhidas e
assistidas. Servedeexemplo,
ajuda a consertar omundo e
indicar o caminho da paz”.
O combate à intolerância

religiosa foi destacado pela
ialorixá Jaciara Ribeiro dos
Santos, do Ilê Axé Abassá de
Ogum. “Deve partir dos lí-
deres religiosos a convivên-
cia entre as religiões. É a for-
ma de acabar com a violên-
cia”, afirmou.
O propósito da prática da

caridade une as denomina-
ções religiosas, segundo o
pastor da Igreja Presbiteria-
na do Salvador. “Essa uni-

dade énecessária para o tra-
balho em conjunto com o
objetivo de servir ao próxi-
mo sem preconceitos”.
O trabalho social também

é considerado prioridade
pelo sheik nigeriano Abdul
Hameed Ahmad, coordena-
dor do Centro Cultural Islâ-
mico da Bahia: “Uma reli-
gião semumtrabalho social
não é completa. É a finali-
dade de todas elas e a ne-
cessidade do mundo”.

Complexo
Fundadoem1996, o comple-
xo Cidade da Luz é formado
pelo abrigo Lar Luz do Ama-
nhã, o ambulatório odonto-
médico, a escola Carlos Mu-
rion e o centro espírita Ca-
valeirosdaLuz.Entidadeain-
da mantém núcleo assisten-
cial no bairro do Uruguai.

Margarida Neide / Ag. A TARDE

Culto inter-religioso e apresentações artísticas reuniram centenas de pessoas na sede da instituição baiana

PITUAÇU

CidadedaLuz celebra 19anos

Instituição
fundada em
1996 atende
cerca de 200 mil
pessoas por ano
em Salvador

CALENDÁRIO
DE MATRÍCULAS

HOJE E AMANHÃ
Matrícula de alunos
da rede municipal
concluintes do 5º ou
9º ano fundamental,
caso a escola em que
estudem não ofereça
a série seguinte

SEXTA-FEIRA
Matrícula de
estudantes do ensino
fundamental vindos
da rede particular

2 E 3 DE MARÇO
Matrícula para
estudantes do ensino
médio vindos da
rede particular

IGUALDADE Ufba e rede estadual de ensino seguem determinação de portaria editada em 2014

Travestis e transexuais têmdireito
amatrícula comnomesocial
BIAGGIO TALENTO

Travestisetransexuais jápo-
dem se matricular, a partir
deste ano, na Universidade
Federal da Bahia (Ufba) e na
rede pública de ensino es-
tadual com nomes femini-
nos (nomes sociais).
As portarias foram edita-

das em 2014 para começar a
valer em 2015. O fato é co-
memorado como uma “vi-
tória histórica” do gênero
pela Associação de Travestis
de Salvador (Atras) e Grupo
Gay da Bahia (GGB).
As duas entidades de

apoio à luta homossexual
defendemque as trans (con-
ceito que inclui travestis e
transexuais) constituem a
minoria social mais desco-
nhecida e discriminada
atualmente no país, sofren-
do opressão dentro de casa,
pois raramente recebem
apoio da própria família.
Aonãoterodireitodeusar

o nome adequado à própria
identidade de gênero, elas
sofrem “grave constrangi-
mento quando são publica-
mente chamadas comnome
masculino”, segundo nota
conjunta das entidades.
A Atras e o GGB preten-

dem ampliar “o respeito ao
nome social em todos os es-
paçospúblicos,enãoapenas
para estudantes universitá-
rios e rede pública”.
A estimativa das duas en-

tidades é que existam duas
mil trans no estado, apro-
ximadamente 500 em Sal-
vador. Assinalam ser “rara”
a cidade brasileira, inclusive
os menores municípios, em
que não haja uma ou mais
trans.
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Marina Garlen
foi uma das 95
candidatas que
utilizaram o
nome social no
Enem de 2014

“As trans são
as principais
vítimas dos
crimes de ódio
em nosso país”
LUIZ MOTT, antropólogo

BENEFÍCIO

DA REDAÇÃO

Moradores de São Tomé de
Paripe e região do entorno
contam com os serviços do
Bolsa Família Móvel hoje,
das 9h às 16h, no Restau-
rante Prato Popular (Rua
Santa Filomena, s/n). É a se-
gunda vez este ano que o
serviço itinerante atenderá
no bairro.
As famílias poderão fa-

zer atualizações de benefí-
cios, inclusões no Cadastro
Único para Programas So-
ciais do Governo Federal
(CadÚnico) e esclarecer dú-
vidas.
O responsável deve levar

RG, CPF, título de eleitor,
carteira de trabalho (caso
assinada, levar contrache-
que) e comprovante de re-
sidência.
Paraasdemaispessoasda

casa, é necessário apresen-
tar carteira de identidade e
título de eleitor para maio-
res de 18 anos; carteira de
identidade e/ou certidãode
nascimento para menores
de 18 anos; e carteira de tra-
balho (para todos os maio-
res que possuam e, se es-
tiverassinada,deve-se levar
o contracheque).
Em caso de falecimento

de algum dos dependentes,
seráexigidacertidãodeóbi-
to. Épreciso tambémlevaro
cartão de vacinação atuali-
zado das crianças menores
de6anos,daspessoasdeaté
18 anos, e o atestado de fre-
quência escolar. Quem já
tem algum benefício deve
levar o cartão, e para os
maiores de 60 anos interes-
sadosna carteira do idoso, é
preciso ainda entregar uma
foto 3x4 para confecção do
documento.

Margarida Neide / Ag. A TARDE / 22.10.2008

Millena Passos, presiden-
tedaAtras,dizque“agrande
maioria das trans é de pro-
fissionais do sexo – ocupa-
ção legalizada por Jaques
Wagner quando era minis-
tro do Trabalho”. Alega que
muitas “estão na pista” por
falta de alternativas, pois te-
riam “sofrido bullying nas
escolas, foram expulsas de
casae são recusadasquando
procuram trabalho”.
Ela acredita que as por-

tariasdaUfbaeSecretariada
Educação vão estimular
muitas travestis a estudar e
ter outra profissão menos
perigosa e insalubre.
“Se alguma escola ou fa-

culdade recusar reconhecer
nosso gênero feminino, in-
clusive o acesso a sanitários

para mulheres, a situação
deve ser denunciada publi-
camente. A Atras acionará o
Ministério Público da Ba-
hia”, declarou Millena. Três
trans já se matricularam na
Ufba com nome social.
O antropólogo Luiz Mott,

fundador do GGB, lembra
que “as trans ainda são as
principais vítimas dos cri-
mes de ódio emnosso país e
estado: entre 1980-2015 fo-
ram assassinadas, na Bahia,
112 travestis e transexuais,
média de três por ano. No
último dia 20, foi encontra-
do o corpo de uma travesti
na região dos Dois Leões,
com vários tiros na cabeça:
sem identidade, sem paren-
tes que reclamemo cadáver,
sem prisão do assassino. In-

felizmente, esse é o medo e
destinodemuitas transpro-
fissionais do sexo”.
“Esperamos e torcemos

para que, ao terem a partir
de agora os nomes sociais
respeitados nos bancos es-
colares, elas tenhammelho-
res alternativas de subsis-
tência emaior esperança de
vida”, diz Mott.

Enem
A edição do ano passado do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) teve 95 can-
didatos e candidatas transe-
xuais com autorização do
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep)
para usar nome social du-
rante as provas. Segundo a

assessoria de imprensa do
Inep,as95solicitações feitas
foram atendidas.
Dentre as candidatas

transexuais da Bahia estava
Marina Garlen, que festejou
apossibilidadedeefetuaros
exames sem ter que usar o
nome dos documentos ori-
ginais.
Para poderem garantir o

direito, os candidatos e can-
didatas precisaram ligar pa-
ra um telefone de atendi-
mentoe solicitarumformu-
lário específico. Entre as op-
ções estavam a designação
em sala de aula conforme a
ordem alfabética do nome
social, o tratamento dado
pelos fiscais e se iam querer
usar o banheiro masculino
ou feminino.

Bolsa Família
Móvel visita
São Toméde
Paripe hoje


