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Chapeuzinho
Vermelho

A clássica história de Chapeu-
zinho Vermelho e o Lobo será en-
cenada de maneira bem diferen-
te hoje, 23, em duas sessões, às
10h30 e 16h, no Teatro Munici-
pal Dr. Losso Netto. A peça tem
patrocínio cultural do Jornal de
Piracicaba e da revista Arraso.
Na nova versão da história, brin-
quedos esquecidos no quarto de
uma criança encontramum livro
com a história da Chapeuzinho
e resolvem encená-la com mui-
to improviso. Os ingressos cus-

tam R$ 20, e sócios do Clube JP
têm 50% de desconto. A classifi-
cação é livre. Mais informações:
(19) 3433-4952.

Revista Mirante
Os desenhos de humor pre-

sentes na primeira fase da Re-
vista Mirante — editada em Pi-
racicaba entre maço de 1957 e
setembro de 1961— fazemparte
da mostra Humor na Revista Mi-
rante, paralela do 39º Salão Inter-
nacional deHumor dePiracicaba
que segue noMuseu Prudente de
Moraes (rua Santo Antonio, 641,

Centro) até 14 de outubro. A ex-
posição tem obras de Edson Ron-
tani (1933-1997), RenatoWagner
(1921-1995) e Derli Barroso, que
atualmente vive nos Estados
Unidos, onde trabalha como fo-
tógrafo. Visitação gratuita de ter-
ça a domingo, das 9h às 17h. In-
formações: (19) 3422-3069 ou (19)
3432-2148.

PortoCartoon
O Shopping Piracicaba (ave-

nida Limeira, 722, Areão) abri-
ga uma seleção de trabalhos
da 13ª edição do PortoCartoon

World Festival, organizado em
2011 peloMuseu Nacional da Im-
prensa de Porto (Portugal) e con-
siderado um dos principais festi-
vais de desenho humorístico do
mundo. Com o tema Comunica-
ção e Tecnologia, os cartuns fi-
cam expostos até hoje no corre-
dor próximo à loja Renner. São 50
cartuns que abordam temas re-
lacionados à grande quantidade
de celulares no mundo e outros
instrumentos de comunicação.
Funcionamento: segunda a sá-
bado, 10h às 22h. Domingos e fe-
riados, 11h às 22h. Informações:
(19) 3403-3833.

Bienal Naïfs
A 11ª Bienal Naïfs do Brasil

— Além da Vanguarda prosse-

gue até 9 dezembro no Sesc Pi-
racicaba (rua Ipiranga, 155, Cen-
tro). Em 2012, a mostra — com
curadoria de Kiki Mazzucchelli
— propõe uma ligação entre as
produções naïf e obras contem-
porâneas de artistas convidados
do Brasil e do exterior. São 70 tra-
balhos selecionados, criados por
55 artistas de 17 Estados brasilei-
ros, além das 22 obras de convi-
dados. A entrada é gratuita. Vi-
sitação: terça a sexta, 13h30 às
21h30. Sábados, domingos e fe-
riados, 9h30 às 17h30.Mais infor-
mações: (19) 3437-9292 ou sescsp.
org.br/bienalnaifs2012.

PROGRAME-SE Datas e horários fornecidos pelos organizadores. É importante confirmar os horários antes de sair de casa.

Por cidadãos ecológicos e políticos
Iuri Botão
iuri@jpjornal.com.br

Em meio à ebulição da
campanha política para
as eleições de 7 de outu-

bro, foi lançado na semana pas-
sada o site www.eleicoespiraci-
caba2012.org.br, uma iniciativa
do Projeto Piracicaba Sustentá-
vel do Imaflora e da Oscip Pira
21. O objetivo do site, que tem as
propostas de cada candidato, é
contribuir para que os cidadãos
de Piracicaba possam avaliá-las
e compará-las do ponto de vista
da sustentabilidadedomunicípio,
permitindo um voto melhor in-
formado. A iniciativa em evidên-
cia no momento é apenas mais
uma das diversas atividades por
meio das quais a ONG (Organiza-
çãoNão-Governamental) Imaflo-
ra atua na área de políticas de in-
teresse público que a reportagem
do Jornal de Piracicaba acompa-
nhou nesta semana.

O projeto Piracicaba Sustentá-
vel, que existe desde 2009, é parte
do programa Cidades Sustentá-
veis, do Imaflora, lançado na ci-
dade neste ano. “O Imaflora tem
o acesso à informação e a parti-
cipação como princípios. O Elei-
ções 2012 é um exemplo disso: o
papel é informar o eleitor para
que ele possa tomar sua decisão.
E assim é em todos os espaços, já
que somos uma entidade aparti-

dária”, afirmouRoberto Palmieri,
gerente de projetos que integra a
equipe ao lado de Eduardo Tre-
visan Gonçalves, secretário exe-
cutivo adjunto, Renato Morgado,
coordenador de projetos, Luís
Fernando Iozzi Beitum e Adria-
na Cristina André.

No site estão organizadas de
forma simples, as propostas de
cada candidato, enviadas por
eles próprios. As propostas es-
tão organizadas de acordo com
os 12 eixos do ProgramaCidades
Sustentáveis, lançado em Piraci-
caba no último dia 18 de maio, e
existe um espaço onde cada can-
didato apresenta sua avaliação e
compromisso com as propostas
da Agenda 21 do município.

Os demais espaços mencio-
nados por Palmieri são os con-
selhos municipais, em que a en-
tidade tem cursos de formação,
a Semana de Mobilidade Urba-
na (realizada na semana passa-
da), programas de resíduos sóli-
dos, entre outros. “Essa área de
políticas públicas está presente
desde a formação do Imaflora e
desde 2009 temos uma equipe es-
pecificamente para isso. A verda-
de é que começamos emPiracica-
ba e quase todos os trabalhos que
fazíamos eram fora, então sem-
pre tivemosessa vontadedeatuar
na região, então surgiu essa ideia
de discutir a questão da sustenta-
bilidade no município e apoiar a
população, participar dos conse-
lhos e tentar interferir nessa rea-
lidade”, afirmou Gonçalves.

A primeira participação do
Imaflora na política local foi no
Comdema (Conselho Municipal
de Defesa do Meio Ambiente),
onde estão desde 1999, e que é
presidido atualmente por Mor-
gado. “Entendemos que buscar
uma cidade sustentável é ter
uma população bastante ativa
na discussão dos rumos dessa
cidade, e que para isso devem
ser criadas ferramentas de par-
ticipação e controle social”, afir-
mou, citando a participação na
1ª Conferência de Participação e
Controle Social.

Pensando nisso, a entida-
de realizou em parceria com a
Esalq (Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz), os cur-
sos de participação social em po-
líticas ambientais, em 2010, e de
formação de conselheiros mu-
nicipais, de 2012. “É uma for-
mação mesmo para que a socie-
dade possa participar de forma
mais ativa nesses espaços que já
existem, compreendendo como
funciona a gestão pública”, dis-
se Morgado.

POR QUE POLÍTICAS

PÚBLICAS?
O Imaf lora tem ações em 17

Estados brasileiros desde 1995.
Com sede em Piracicaba, atua
em certif icação agrícola e f lo-
restal, políticas de interesse pú-
blico, projetos de desenvolvi-
mento local e mercado. “A sede
é em Piracicaba porque nas-
ceu da Esalq (Escola Superior
de Agricultura Luiz de Quei-
roz), da vontade de professores
e alunos de promover trans-
formações nos setores f lores-
tal e agrícola para a sustenta-
bilidade. Surgiu no pós-Rio 92

com o ideal de que é possível
conservar os recursos do meio
ambiente e promover melhoria
da qualidade de vida ao mes-
mo tempo em que se desenvol-
ve economicamente”, explicou
Palmieri.

O trabalho do Piracicaba

Sustentável nas eleições tem
parceria com o Pira 21, que
criou com um conjunto de en-
tidades a Agenda 21 do muni-
cípio, trabalho que o próprio
Imaf lora desenvolveu em Boa
Vista do Ramos (AM). “Nossas
ações não são isoladas, mas em
parceria com diversas institui-

ções. Quando passamos a in-
tensificar a atuação, em 2009,
a primeira coisa que fizemos foi
estudar quem já estava traba-
lhando esses temas no municí-
pio. Entramos com a postura de
somar, fazer junto, e não fazer
coisas que já estivessem sendo
feitas”, definiu Morgado.

Equipe da Imaflora: ONG acaba de lançar site (abaixo) que tem objetivo de informar a população sobre os planos dos candidatos a prefeito

Sede da Imaflora em casarão sustentávelCaixas d’água fazem coleta de água da chuva

JairoMattos, vice de Dilmo dos
Santos, testou transporte coletivo
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