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“A matéria sobre o Jahú é excelente,
seja como texto ou como reporte histórico. Revela particulares da Câmara
que eu desconhecia. A única observação se refere ao episódio da sabotagem
por parte dos italianos. Não dá para
entender por que meus patrícios deveriam sabotar o avião depois de tê-lo
vendido e com total interesse comercial
e publicitário que o voo tivesse sucesso.
Nenhuma inveja ou ressentimento.
Provavelmente, foi uma polêmica
montada a posteriori para tornar
ainda mais heroico um fato histórico
tão importante, desconhecido e não divulgado da história do Brasil. O voo
de João de Barros foi anterior ao feito
por (Charles) Lindbergh, em 1927. Só
que o Brasil não costuma cultivar seus
heróis como fazem muito bem Estados
Unidos e países da Europa. Assim,
após quase 100 anos da travessia,
poucos conhecem essa história, poucos
visitam o Jahú no Museu da TAM
(agora fechado). Único avião do tipo
remanescente no mundo. Um valor histórico imensurável e econômico.”
Enrico Vezzani
Presidente da Associazione
Arma Aeronautica – Brasil

“Adorei como produziram a matéria
sobre o João, ele merece boa atenção e
análises. Vocês fizeram com muito talento, parabéns!”
Marcus Carmo
Historiador

Reportagem Para ler o mundo
Edição 19

“Parabéns pela reportagem. É um excelente diagnóstico/estímulo à leitura
em São Paulo.”
José Renato Nalini
Secretário de Educação do Est. de SP
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A Câmara Municipal de São
Paulo instalou, em 8 de junho, a
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para analisar os contratos e
convênios realizados pela Fundação
Theatro Municipal de São Paulo.

Escoteiro
Guilherme Melo
durante a
Sessão Solene

CMSP premia ações
sociais de escoteiros
O Prêmio Mário Covas Júnior de Ação Voluntária foi entregue na
Câmara Municipal de São Paulo (CMSP) no dia 25 de abril. Criado em
2003, a premiação anual celebra ações voluntárias da infância e juventude realizadas na cidade, por personalidades e instituições escoteiras.
Receberam o Troféu Escotista Mário Covas Júnior de Ação Voluntária a Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo (Glesp) e as
associações Cruz Verde e Os Independentes. Receberam a Medalha
Escotista Mário Covas Júnior de Ação Voluntária o diretor nacional
da União dos Escoteiros do Brasil (UEB), Antonio Lívio Abraços, e
os escoteiros Alexandre Banchi e Vânia Ferrari. A Salva de Prata foi
entregue à escoteira Gabriela Bento de Paula.
Estiveram na cerimônia representantes da CMSP; Sylvio Corbari,
da Glesp; a coordenadora da Comissão Municipal do Movimento
Escoteiro Bandeirante (Comeb), Regina Maura; e os escoteiros Álvaro
Tavares e José Mauro Perez. A entrega do prêmio ocorre sempre em
data próxima a 23 de abril, Dia Mundial dos Escoteiros.

Novas edições da
revista Parlamento
e Sociedade estão
disponíveis
A Escola do Parlamento da
CMSP lançou mais duas edições
da revista Parlamento e Sociedade,
com um dossiê do Ciclo de Debates sobre Reforma Política. Os

CPI investiga contratos
do Theatro Municipal

debates ocorreram entre maio e
junho de 2015, foram organizados pela Escola e deram origem
às edições 4 e 5.
Todos os números da revista, além de outras publicações
da Escola do Parlamento, estão
disponíveis no portal da Câmara, no endereço www.camara.
sp.gov.br/escoladoparlamento/
publicacoes/revistas-e-livros.

O pedido para abertura da CPI
se originou a partir das denúncias
sobre o desvio de dinheiro público
do Theatro. O trabalho está previsto para durar 120 dias, prorrogável por igual período.

Operação Tamanduateí

Reprodução

Ricardo Rocha/CMSP

NOTAS

http://www.camara.sp.gov.br/tamanduatei

Hotsite permite debater
a Operação Tamanduateí
A Câmara Municipal lançou um hotsite, hospedado no portal da
Câmara, sobre o projeto de lei (PL) 723/2015. O PL, de autoria do
Poder Executivo, trata dos objetivos, estratégias e mecanismos para
se implementar a Operação Urbana Bairros do Tamanduateí, que
está integrada às diretrizes e estratégias para a melhoria da cidade.
No hotsite, é possível enviar sugestões para o projeto, consultar as
datas das audiências públicas, acessar o que já foi discutido e conhecer
mais sobre o PL, com documentos, mapas e quadros que descrevem a
região do Tamanduateí. O endereço é www.camara.sp.gov.br/tamanduatei.

Câmara faz
parceria com
Unifesp para
oferecer cursos
A Câmara de Vereadores assinou uma parceria com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) para a realização de cursos
de extensão, em conjunto com a
Escola do Parlamento.
Segundo a reitora da universidade, Soraya Soubhi Smaili, “o
programa de ensino em conjunto
com a Câmara é uma forma de a
universidade levar seus especialistas
e aprendizado para os munícipes”.
O primeiro curso oferecido é de
direitos humanos, com início em
agosto, que será dividido em três
módulos, com duração aproximada
de um mês cada. Serão disponibilizadas 150 vagas por módulo, distribuídas entre servidores técnicos
administrativos da universidade,
alunos da Unifesp, servidores da
Prefeitura de São Paulo, da CMSP
e outros interessados. O curso terá
aulas presenciais e a distância.

ERRATA
Na reportagem Para ler o mundo,
publicada na edição 19, o nome correto do livro da poeta Thayaneddy
Alves é Em reticências, e não Entre reticências. O Sarau da Ponte para Cá, organizado por ela, ocorre em Campo
Limpo, zona sul de São Paulo, e não
em Taboão da Serra (SP).
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