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Ambulatório do Eduardo de Menezes
atende mais de 100 pessoas trans

Preconceito que pode provocar mortes
natório do Estado de Minas Ge-
rais, a instituição já recebia pa-
cientes “indigentes”, antes da 
universalização proposta pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
Na década de 1980, com os pri-
meiros casos de aids no Brasil, 
passou a atender também os 
soropositivos pobres. “Sempre 
lidamos com as minorias exclu-
ídas. Aqui é um espaço de resis-
tência”, declarou Thaysa.

Atualmente, o hospital 
é referência no atendimento 
em infectologia e dermatolo-
gia sanitária.

O acompanhamento às 
pessoas trans no ambulatório 
do Hospital Eduardo de Me-
nezes vai além dos cuidados 
médicos. Segundo a diretora 
Thaysa Drummond, elas são 
acolhidas sem estigma. “Aqui 
no Eduardo de Menezes, nos-
sos pacientes são para sem-
pre. Geralmente são pessoas 
com doenças crônicas, que são 
acompanhadas em todas as 
suas necessidades”, explicou.

A história do hospital sem-
pre foi diferenciada. Fundado 
em 1954, com o nome de Sa-

população trans não se re-
sume ao processo de transe-
xualização. Segundo Anyky, é 
muito difícil algum médico ou 
posto de saúde aceitar aten-
der esses pacientes, seja qual 
for a necessidade. 

“São tratados como es-
córias sociais”, disse o coor-
denador especial de Políticas 
de Diversidade Sexual do Go-
verno do Estado, Douglas Mi-
randa. Segundo ele, o objeti-
vo é ampliar o atendimento à 
população trans também pa-
ra outras unidades de saúde. 

A falta de acesso aos serviços 
médicos já fez muitas vítimas, 
algumas delas por uso de me-
dicamentos de forma inade-
quada ou realização de inter-
venções clandestinas. “Já vi 
muita gente morrer em casa 
porque não quis se submeter 
às humilhações constantes 
e à negação do sistema de 
saúde”, lamentou a  travesti 
Anyky Lima, presidente do 
Centro de Luta pela Livre 
Orientação Sexual (Cellos), 
que acompanhou a visita.

Essa falta de acesso da 

Guilherme Bergamini

Comissão das Mulheres visitou ambulatório do hospital, no Dia de Luta contra a LGBTfobia

Inicialmente, o paciente 
recebe o acolhimento pelo 
assistente social e pelo psi-
cólogo, que estabelecem um 
plano terapêutico para cada 
caso. “Não é busca de privi-
légio, é necessário oferecer 
um serviço diferenciado pa-
ra uma população que não 
contava com nenhum atendi-
mento, que é excluída”, afir-
mou Thaysa.

cretaria de Estado de Saúde.
O serviço é oferecido 

às quintas-feiras, por meio 
de consultas agendadas pe-
lo telefone (31) 3328-5000. 
O trabalho é realizado por 
uma equipe multiprofissio-
nal, composta por psiquia-
tra, endocrinologista, clínico, 
ginecologista, proctologista, 
enfermeiro, psicólogo e assis-
tente social. 

estrutura da instituição e sem 
estabelecer recursos defini-
dos. Mesmo assim, segundo 
a diretora do hospital, Thaysa 
Drummond, em seis meses 
de funcionamento, já foram 
atendidas 120 pessoas, das 
quais 70 homens trans e 50 
mulheres trans. O projeto é 
fruto de uma parceria entre 
a Fundação Hospitalar de 
Minas Gerais (Fhemig) e a Se-

A primeira consulta de Bea-
triz Nascimento para avaliar 
seu projeto de transformação 
do corpo provocou emoção 
e lágrimas em quem presen-
ciou seu depoimento. “É a 
possibilidade da realização 
de um sonho. Esse corpo não 
é meu. Eu sou mulher, sem-
pre me senti mulher”, come-
morou a jovem.

O caso de Beatriz foi 
uma das muitas histórias co-
moventes contadas durante 
visita da Comissão Extraordi-
nária das Mulheres, ontem, 
ao Hospital Eduardo de Me-
nezes, em Belo Horizonte, on-
de funciona, desde novembro 
do ano passado, o primeiro 
ambulatório da rede pública 
do Estado para a população 
trans (transexuais e travestis). 

A visita aconteceu no Dia 
Internacional de Luta contra a 
LGBTfobia. A comissão foi re-
presentada por sua presiden-
ta, deputada Marília Campos 
(PT). “É importante dar visi-
bilidade a esse segmento da 
população e trabalhar para 
que seja ampliada essa políti-
ca pública”, afirmou ela.

O ambulatório foi im-
plantado sem alterar a infra-
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ORADORES

Segurança pública 1
A morte de um assaltante pe-
la policial militar Kátia Sastre, 
em Suzano (Região Metropo-
litana de São Paulo), foi co-
mentada pelo deputado Sar-
gento Rodrigues (PTB). No 
dia 12 de maio, a policial mi-
litar estava de folga, na porta 
da escola onde estuda sua 
filha, quando ocorreu tentati-
va de assalto. Sargento Rodri-

gues condenou as críticas do 
vereador de Alfenas (Sul de 
Minas), Vagner de Moraes, 
filiado ao PT, sobre a reação 
da militar. “Ele demonstrou 
um desconhecimento sobre 
o que é legítima defesa e 
ignorou a situação de crimi-
nalidade do País. O Código 
de Processo Penal mostra 
que Kátia agiu certo”, decla-
rou. O parlamentar também 

criticou o governo de Minas 
pela maneira como conduz 
a Polícia Militar. “O PT está 
massacrando a polícia”, afir-
mou. Em aparte, o líder do 
Governo na ALMG, deputado 
Durval Ângelo (PT), ressaltou 
que a postura ensinada aos 
policiais militares mineiros é 
de, inicialmente, tentar imo-
bilizar o criminoso, e não de 
atirar para matar.

Segurança pública 2
Ao também abordar ques-
tões relacionadas à segu-
rança pública, o deputado 
João Leite  (PSDB) elogiou o 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG), que teve apro-
vado projeto em comissão 
do Senado sobre a política 
nacional de segurança públi-
ca. João Leite frisou que, no 
governo de Anastasia em Mi-

nas, foi buscada a integração 
das forças de segurança, com 
iniciativas até de prevenção 
da criminalidade. O progra-
ma Campos de Luz também 
foi citado por ele. Segundo o 
deputado, o programa per-
mitiu a iluminação de cam-
pos de futebol amador no 
Estado, reduzindo as ocor-
rências policiais em 75%. O 
deputado abordou, ainda, o 

tratamento de usuários de 
drogas pelas comunidades 
terapêuticas. “Agora, no go-
verno do PT, não há um cen-
tavo para essas entidades”, 
criticou. Em aparte, o de-
putado Sargento Rodrigues 
(PTB) comentou a situação 
difícil por que passa a cidade 
de Riachinho, no Noroeste 
de Minas, devido a um surto 
de meningite.

Direitos humanos
A possibilidade de retirada 
de 67 famílias de um terreno 
em Matipó (Zona da Mata), 
devido a uma decisão pela 
reintegração de posse, foi 
o tema abordado pelo de-
putado Durval Ângelo (PT). 
Segundo ele, um juiz de Abre 
Campo, comarca a que Ma-
tipó pertence, decidiu que 
a ordem judicial deveria ser 

cumprida na próxima ter-
ça-feira. Procurado pelo ad-
vogado e por membros das 
famílias, Durval Ângelo disse 
que se sensibilizou com a dor 
dessas pessoas. “A maioria 
tem dificuldades financeiras 
e não conta com outro lugar 
para morar”, informou. Na 
ocasião, o advogado expôs 
que o processo se arrasta 
há décadas, tendo sido ex-

tinto por três vezes. O de-
putado anunciou que, nesta 
semana, foi obtido o efeito 
suspensivo da reintegração. 
Durval Ângelo divulgou, tam-
bém, que vai marcar audiên-
cia pública na Comissão de 
Direitos Humanos para de-
bater o assunto. “Espero que 
o pseudoproprietário deixe 
as famílias viverem em paz 
naquele local”, concluiu.Fo
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COMISSÕES

Violência contra defensores dos direitos 
humanos motiva aprovação de audiências

Reuniões serão realizadas pela Comissão de Direitos Humanos

Guilherme Dardanhan

requerimento do deputado é 
de audiência sobre a Política 
Estadual de Saúde Mental.

deles é para debater as amea-
ças sofridas pelos defensores 
de direitos humanos. O outro 

Durval Ângelo (PT), foi apro-
vado requerimento para dis-
cutir uma decisão judicial que 
ameaça deixar sem casa mais 
de 60 famílias que vivem no 
município de Matipó (Zona da 
Mata). De acordo com o depu-
tado, muitas dessas famílias 
estão no local desde a década 
de 1940 e têm escritura. Ain-
da assim, foi expedida ordem 
para reintegração de posse em 
favor de outra pessoa, que rei-
vindica as propriedades.

Dois requerimentos são 
do presidente da Comissão 
de Direitos Humanos, deputa-
do Cristiano Silveira (PT). Um 

A preocupação com a violência 
praticada contra defensores 
dos direitos humanos e contra 
os que não têm terra ou teto 
motivou a aprovação de reque-
rimentos de audiência pública, 
ontem, em reunião da Comis-
são de Direitos Humanos.

Um dos requerimentos, 
do deputado Rogério Correia 
(PT), é para realização de au-
diência conjunta com a Comis-
são de Participação Popular, 
com o objetivo de debater a 
ocorrência de ações violentas 
contra trabalhadores rurais e 
urbanos sem terra e sem teto.

De autoria do deputado 



Sábado Domingo
 0h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise 

 1h30 Resenha da Semana  
 2h Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência 

Social (21/2) – Debate sobre a situação do Ipsemg  
 7h Mundo Político  
 7h30 Panorama – 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos 
 8h Plenário (reprise de 15/5)
 9h30 Plenário (reprise de 16/5) 
 10h40 Plenário (reprise de 17/5) 
 12h Zás – Espetáculo EnCOMtro, com Coletivo Multidanças
 12h30 Panorama – Combate à homofobia 
 13h Resenha da Semana 

 14h Compactos de Comissões  
 14h30 Palestra – Políticas públicas de combate à corrupção, com 

Cristiana Fortini 
 15h40 Compactos de Comissões 
 16h30 Panorama – 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos 
 17h Mundo Político – Retrospectiva da semana 
 17h30 Sala de Imprensa (inédito) – O drama das pessoas sem moradia 
 18h05 Compactos de Comissões  
 18h30 Resenha da Semana 
 19h Geração (reprise) – Geek: Cosplays e HQs 
 19h30 Zás – Espetáculo EnCOMtro, com Coletivo Multidanças 
 20h Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupynambá 
 21h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise 
 22h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander 
 22h30 Palestras (inédito) – Reforma trabalhista e o futuro do trabalho 

no Brasil, com Thales Chagas Machado  

 1h30 Comissão de Segurança Pública (11/4) – Debate sobre a 

Militares 
 6h Parlamento Brasil

 7h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander
 7h30 Panorama – Combate à homofobia
 8h Comissão de Direitos Humanos (16/5) – Debate sobre 

denúncias de supostos casos de assédio moral, abuso de 
autoridade e perseguição na Secretaria de Estado de Fazenda

 11h Palestra – Impasses da democracia no Brasil, com Leonardo 
Avritzer, Fabiano dos Santos, Marco Antônio Teixeira e Carlos 
Ranulfo

 12h30 Geração – Geek: Cosplays e HQs
 13h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise
 14h Compactos de Comissões
 14h30 Resenha da Semana 
 15h Segunda Musical – Pianista Jordan Alexander
 15h30 Memória e Poder – Artista plástica Yara Tupynambá
 16h30 Panorama – Combate à homofobia
 17h Mundo Político

 18h Sala de Imprensa – O drama das pessoas sem moradia
 18h35 Compactos de Comissões
 19h Minas é Muitas – Barbacena
 20h Palestra – Participação feminina na política, com Polianna 

Pereira dos Santos
 22h Compactos de Comissões
 22h30 Via Justiça – Direito Urbanístico

 23h30 Mundo Político – Retrospectiva da semana

TV ASSEMBLEIA

PANORAMA
-

SALA DE IMPRENSA
O Sala de Imprensa -

SEGUNDA MUSICAL
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ACONTECE HOJE
Das 8 às 18 horas

• Mostras Artistas brasileiras e Grafite, papel, grafite (Galeria de Arte)
10 horas

• Comissão de Participação Popular (Auditório SE) – debater o reajuste 

da tarifa do metrô em Belo Horizonte. Requerimento: deputada Marília 
Campos

14 horas
• Visitas Orientadas (ALMG) – estudantes do Centro Universitário Estácio 

de Sá, de Belo Horizonte

TV ASSEMBLEIA
 0h Plenário (continuação)
 0h10 Compactos de comissões
 1h Panorama (reprise) – Combate à homofobia
 1h30 Assembleia Notícia 
	 2h	 Reunião	Conjunta	das	Comissões	de	Agropecuária	e	de	Meio	

Ambiente (14/3) – Debate sobre o uso racional e sustentável da 
água

 4h40 Palestra – Feminismo: história, mitos e verdades, com Cláudia 
Mayorga 

 6h Compactos de Comissões
 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama (reprise) – Combate à homofobia
 9h Compactos de comissões
 9h40 Assembleia ao Vivo
 12h Memória e Poder – Político Sylo Costa 

 13h Mundo Político 
 13h30 Compactos de Comissões
	 14h	 Comissão	de	Defesa	dos	Direitos	da	Pessoa	com	Deficiência	

(4/4) – A participação social da pessoa com deficiência: o 
processo de inclusão do autista

	 18h	 #Confirma
 18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
 19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Pianista Jordan Alexander
 20h30 Parlamento Brasil 
 21h Assembleia Debate – Redistribuição do ICMS em tempos de crise
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Direito Urbanístico
 23h30 Zás (inédito) – Espetáculo EnCOMtro, com Coletivo Multidanças 

•	programação	sujeita	a	alterações

MESA DA ASSEMBLEIA

Deputado Adalclever Lopes
Presidente 
Deputado Lafayette de Andrada
1º-vice-presidente
Deputado Dalmo Ribeiro Silva
2º-vice-presidente

Deputado Inácio Franco
3º-vice-presidente
Deputado Rogério Correia
1º-secretário
Deputado Alencar da Silveira Jr.
2º-secretário
Deputado Arlen Santiago
3º-secretário

SECRETARIA
Cristiano Felix dos Santos
Diretor-geral
Guilherme Wagner Ribeiro
Secretário-geral da Mesa

ASSEMBLEIA INFORMA
Editado pela Diretoria de  
Comunicação Institucional da ALMG
Diretor: José Geraldo de Oliveira Prado
Gerente-geral de Imprensa e  
Divulgação: Fabíola Farage
Edição: Ricardo Bandeira  
(editor-geral)

Revisão: Heloisa Figueiredo (GPCV)
Diagramação: Clarice Maia (GPCV)
End.: R. Martim de Carvalho, 94 –  
8º andar – BH  – CEP: 30190-090  
Tel.: (31) 2108-7715
Impresso pela Gerência-Geral de  
Suporte Logístico (ramal 7763)
www.almg.gov.br

Fórum sobre população em situação de 
rua define a programação da etapa final

Detalhes da programação foram definidos em reunião preparatória

Ricardo Barbosa

trazidas das discussões nos 
grupos de trabalho. Também 
será eleito o comitê de repre-
sentação do fórum, encarre-
gado de acompanhar os des-
dobramentos das propostas.

Na quarta-feira (13), a 
partir das 9 horas, no Plená-
rio da ALMG, será realizada 
a plenária final do evento. 
Nela, os participantes avalia-
rão e aprovarão as propostas 

Às 13h30, haverá a aber-
tura oficial do evento, no Au-
ditório José Alencar Gomes da 
Silva. Em seguida, terá início o 
painel Desafios da implemen-
tação da Política Estadual 
para a População em Situa-
ção de Rua, com explanações 
do deputado André Quintão 
(PT), do integrante do Movi-
mento Nacional da População 
de Rua Samuel Rodrigues e 
do professor e soció logo Luiz 
Tokuzi Kohara. 

Na terça-feira (12), a par-
tir das 8 horas, serão realiza-
das, na Escola do Legislativo 
da ALMG, as reuniões dos 
grupos de trabalho, divididos 
de acordo com os seguintes 
temas: “Direitos humanos e 
cidadania”; “Moradia, traba-
lho e assistência”; e “Saúde, 
educação e cultura”.

Em reunião preparatória rea-
lizada ontem, na Casa de 
Direitos Humanos, em Belo 
Horizonte, foram definidos 
os detalhes da etapa final 
do fórum técnico Plano Es-
tadual da Política para a Po-
pulação em Situação de Rua, 
promovido pela Assembleia 
Legislativa em parceria com o 
governo do Estado e diversas 
entidades. 

O fórum terá suas reu-
niões de conclusão entre 
os dias 11 e 13 de junho, na 
 ALMG. No dia 11, uma se-
gunda-feira, será aberta uma 
exposição de fotos e vídeos, 
com registro dos encontros 
regionais do evento. No Hall 
das Bandeiras da ALMG, será 
realizada a feira Empreenden-
do vidas, com expositores que 
vivem em situação de rua.

DIREITOS HUMANOS


