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Reunião do secretariado
O prefeito Jonas Donizette (PSB) reuniu o secretariado
ontem para fazer uma análise da economia. Os números
indicam que a situação está melhorando, mas ainda é
cedo para comemorar. Ano eleitoral requer atenção,
porque o que os candidatos disserem, especialmente os
mais cotados, pode interferir na economia. Recomendou
cautela nas despesas. Na reunião também cobrou
agilidade para que o conjunto de ações anunciadas para
os próximos 50 dias possa se concretizar.

Assinatura adiada
O Palácio dos Bandeirantes
adiou ontem à noite a
assinatura do convênio que
permitirá a destinação de R$
40 milhões para as reformas
do Centro de Convivência
Cultural. O dinheiro é parte
da verba que estava
destinada à construção do

Teatro de Ópera Carlos
Gomes, no Ecológico. O
prefeito Jonas Donizette
(PSB) participaria do ato que
estava previsto para hoje,
mas um problema na
agenda do governador
Geraldo Alckmin (PSDB)
obrigou a mudança.

Eu acordo
todos os dias
com a disposição de
fazer um grande
segundo mandato.
Não aceito
acomodação e assim será até o último dia.
Do prefeito Jonas Donizette (PSB), na reunião com o secretariado, ontem,
sobre a necessidade de a equipe não se acomodar.

Presidenciável
Manuela D’Ávila, candidata do PCdoB à Presidência da República, estará em
Campinas na sexta-feira. Ela
visitará a Embrapa Monitoramento por Satélite, o Centro Nacional de Pesquisa
em Energia e Materiais
(CNPEM) e participará de
um debate na Unicamp sobre “Saídas para a crise: Educação, Ciência e Tecnologia
para um projeto nacional soberano”.

ser publicada até o final do
mês.

Habeas corpus
O Movimento Brasil Livre (MBL) e o Vem Pra Rua
fazem manifestação hoje
em Campinas, às 18h, no
Largo do Rosário, para pedir a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Amanhã, o Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar
o pedido de habeas corpus
de Lula.

Trem

PSB

O vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães
Teixeira (PSDB), foi dar uma
volta de trem no sábado, na
inauguração, pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), da linha da CPTM que
liga São Paulo ao Aeroporto
de Cumbica, em Guarulhos.

O vice-governador Márcio França passa o comando do PSB paulista ao prefeito Jonas Donizette amanhã,
na Assembleia Legislativa.
Uma caravana de Campinas vai acompanhar a solenidade.

Licitação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga hoje o recurso do prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini
(PDT), contra decisão do
TRE-SP que determinou a
cassação de sua candidatura nas eleições de 2016. Perugini teve duas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) na gestão passada por irregularidades em convênio firmado
com a Unicamp.

A Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento
Viário faz reunião extraodinária às 15h, na Câmara, e
vai ouvir o secretário de
Transportes, Carlos José Barreiro. O presidente da comissão, Jorge Schneider (PTB),
disse que a intenção é esclarecer todas as dúvidas que
os vereadores têm em relação à licitação do transporte
coletivo urbano, que deve

Julgamento
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Campinas integra ações
da campanha Abril Azul
Programação de atividades tem caminhada e vôlei adaptado
Cedoc/RAC

Da Agência Anhanguera

Campinas está promovendo
diversas atividades do Abril
Azul, mês de conscientização
sobre o autismo. Caminhada,
sessão de cinema, vôlei adaptado e palestras estão no cronograma. Além disso, a Prefeitura e a Torre do Castelo ficarão iluminadas de azul durante todo o mês.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS),
o transtorno do espectro autista (TEA) caracteriza-se por
uma série de condições com
algum grau de comportamento social, comunicação e linguagem prejudicados. Com
início na infância, o TEA costuma continuar na adolescência e vida adulta. O nível de
funcionamento intelectual é
extremamente variável e estima-se que uma em cada 160
crianças em todo o mundo tenha o transtorno, cobrindo
desde o autismo infantil, autismo atípico e síndrome de
Asperger.

Sessão ordinária da
Câmara marca o
início das celebrações
Para a secretária municipal
de Assistência Social, Pessoa
com Deficiência e Direitos
Humanos, Eliane Jocelaine Pereira, uma sociedade justa e
equânime é constituída por
diversidade. “É preciso valorizar o diferente, e incluí-los é
uma forma de reforçar esse
potencial presente na sociedade. Pessoas com o TEA fazem
parte dessa diversidade e devem ter assegurado o seu direito de viver em uma Campinas humana e inclusiva. Conscientizar é trazer à consciência o cuidado com o outro”,
afirma.
Segundo o diretor do Departamento de Planejamento,
Gestão e Controle da Secretaria Municipal de Assistência
Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, Paulo Guimarães, celebrar o Abril
Azul é necessário porque é
preciso conscientizar a sociedade sobre o transtorno. “Os
autistas, assim como todas as
pessoas possuem o direito de
ter uma vida plena e significativa. A ausência de uma real
compreensão sobre o TEA prejudica os autistas e famílias,
além da própria sociedade.
Com o Abril Azul, queremos
conscientizar as pessoas sobre o transtorno”, disse.

Torre do Castelo ficará iluminada de azul durante todo o mês: incidência do transtorno é maior entre meninos
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Sessenta e oito crianças
nascidas no mundo apresentam
transtorno do espectro autista

Que o Instituto SER, que atende
crianças com autismo, abriu
suas portas em Campinas
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Atividades

A programação teve início ontem de manhã com a Caminhada Azul, promovida pela
Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em Campinas (Adacamp), e com a sessão azul de cinema, no Galleria Shopping. A agenda ainda
contou com vôlei adaptado,
também na Adacamp.
O Shopping Iguatemi Campinas também promove uma
sessão azul de cinema no próximo sábado, às 11h. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas a partir das 12h
de hoje, pelo site Sessão Azul
(https://www.sessaoazul.com.
br/sessoes). O filme ainda será

definido.
A Prefeitura, por meio da
Secretaria de Assistência Social, organiza a Caminhada pela Conscientização do Autismo e Abril Azul na Lagoa do
Taquaral, no próximo domingo, às 9h30. A largada será no
portão 2 (Concha Acústica).
Personagens do Star Wars da
501st Divisão Brasil acompanharão o evento. Não é preciso se inscrever e a Secretaria
solicita que os participantes
vistam-se de azul.
A programação será encerrada com a palestra Intervenções nas situações disruptivas
e papel da figura paterna,com
Nicolas Brito. A atividade será

promovida pelo Programa de
Atenção Integral à Criança e
Adolescente (Paica), no Salão
Vermelho da Prefeitura, às
19h, no dia 7 de maio.
A sessão ordinária da Câmara de Campinas marcou ontem o início das celebrações
do Abril Azul, dedicado à conscientização do autismo. Para
discutir o assunto, o Legislativo convidou o médico e professor Paulo Dalgalarrondo e
a médica e professora Eloisa
Valler, ambos do Hospital das
Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
De modo geral, o transtorno se caracteriza por alterar a
interação social, a comunicação, a interpretação do código social, os sentimentos, a inflexibilidade e outros movimentos. Segundo pesquisas
do Center of Deseases Control and Prevention (CDC) —
órgão do governo norte-americano — há uma criança com
TEA para cada 68 nascidos,
sendo que a predominância é
do sexo masculino (quatro
meninos para uma menina).
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Comissão Processante
A Comissão Processante (CP) da Câmara de Paulínia,
que investiga denúncia contra o prefeito Dixon Carvalho
(PP) e 13 dos 15 vereadores que teriam acobertado atos
criminosos do prefeito em troca de vantagens indevidas,
vai divulgar seu relatório, hoje, definindo se prossegue
ou arquiva a denúncia do policial militar aposentado
Luiz Roberto de Lima. Os vereadores e o prefeito
apresentaram suas defesas e arrolaram, no total, 87
testemunhas. Entre as testemunhas estão o deputado
federal Orlando Silva e a deputada Leci Brandão.

Título de transgênero terá nome social
Não será preciso ter feito cirurgia de mudança de sexo para mudar documento
Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) informou ontem que o
título eleitoral de uma pessoa transgênero trará apenas
o nome social com o qual se
identifica, e não terá o nome
original que consta em seu registro civil. Inicialmente, a resolução da Corte que permitiu a participação de pessoas
trans nas cotas de gênero nas
candidaturas dizia que o título eleitoral também informaria o nome original. Ontem,
porém, o presidente do TSE,
Luiz Fux, anunciou que isso
não vai acontecer.
“O que constará (no título
eleitoral) é o nome social de
quem promover a alteração.
Se você expuser o nome civil
no título, nosso objetivo de o
exercício da cidadania se realizar em preconceito se perde”, explicou o ministro.
A pessoa que quiser emitir
um título eleitoral com o nome diferente do que consta
em sua carteira de identidade deverá ir a um cartório

O presidente do TSE, Luiz Fux:
preocupação com preconceito

eleitoral da cidade onde vota
entre hoje e o dia 9 de maio
para promover a alteração.
Não será preciso apresentar um documento oficial
com o nome desejado nem
provar, por exemplo, ter feito
cirurgia de mudança de sexo
— bastará a autodeclaração
para emitir o novo título com
o nome social.
Luiz Fux convocou uma

coletiva de imprensa ontem
para anunciar a abertura do
prazo para que transexuais e
travestis alterem o nome social no título de eleitor e modifiquem a identificação de
gênero no Cadastro Eleitoral.
As mudanças poderão ser realizadas gratuitamente no cartório eleitoral que atende a
zona do cidadão.
“É um avanço da Justiça
Eleitoral, porque entendemos que esse reconhecimento da possibilidade de mudança do gênero e do nome
tem uma influencia no âmbito eleitoral. Não só porque é
um documento muito expressivo de identificação mas
também porque há a possibilidade de interferir no próprio processo eleitoral”, disse
Fux a jornalistas.
Com a medida, o TSE busca garantir tratamento digno
a eleitores transexuais e travestis. A identificação de gênero também orientará a Justiça
Eleitoral a reconhecer quais

candidatos devem ser considerados na cota feminina.
Reconhecimento

O nome social é aquele pelo
qual o transexual e travesti
quer ser socialmente reconhecido, já a identidade de
gênero informa se a pessoa
se reconhece como do gênero masculino ou feminino.
A alteração poderá ser feita por qualquer cidadão que
venha a se alistar ou já possui o título de eleitor, mas nomes considerados ridículos,
degradantes ou que atentem
contra o pudor serão proibidos pelo juiz eleitoral, informou o TSE.
O vice-procurador-geral
eleitoral, Humberto Jacques,
esclareceu durante a coletiva
que para pedir a alteração no
título de eleitor, travestis e
transexuais não terão de modificar previamente a carteira de
identidade. Para a Justiça Eleitoral, a autodeclaração basta.
(Do Estadão Conteúdo)

