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Movimento
Feminista
de Campinas

O mosquito
voltou mais
uma vez!

Entidades
exigem mais
empenho

MP recebe
ação contra
aumento

Taquaral
vai ver a
Banda passar

O ato das mulheres em
janeiro mostrou
a organização
do Movimento Feminista
em Campinas e sua luta
contra a violência de
gênero. Leia o artigo
e saiba mais.

O mosquito Aedes
preocupa por ser vetor
de 4 doenças.
Mansões, C. Primavera e
S. Cândida tem casos
suspeitos e as ações de
controle se mostram
insuficientes.

O adiamento do
Plano Diretor
não provocou a agilidade
esperada do Poder Público,
e entidades se movimentam
para que a participação
popular seja efetivada
no processo.

Cerca de 40 entidades
protocolaram representação
no Ministério Público
contra o aumento da tarifa
do transporte coletivo
em Campinas
que vai de R$ 3,80
para R$ 4,50.

A Praça Arautos da Paz
vai virar passarela
do samba no dia 18/02
quando sedia o desfile-da City Banda.
Em 2016 o bloco
reuniu 25 mil pessoas
ainda no Cambuí.
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Tempo novo!
Estamos novamente no começo de um novo ano e como
sempre, também, diz-se que é
tempo de mudanças e de novidades.
Nós não fugimos à regra.
Como o leitor pode ver o Jornal
ALTO TAQUARAL e s t á
diferente. Não diríamos novo
pois é continuidade do que já
existia, mas está renovado na
forma e no conteúdo.
Mudanças provocadas, de
certa forma, pelo atual momento crítico imposto pela política
econômica do país e do mundo que exige sacrifícios além da
conta dos pequenos e mais fracos.
Assim recorremos a recursos técnicos capazes de gerar
redução de custo sem perder a
qualidade do produto final e
muito menos do conteúdo que
há de continuar sempre fundamentado em jornalismo profissional e ético.
O papel utilizado a partir
desta edição não é papel jornal
comum, mas um papel imprensa fibra longa com certificação
FSC, ou seja, produzido a partir de madeira controlada pelo
Conselho de Manejo Florestal,
entidade reconhecida internacionalmente.
E assim também a impressão continua a mesma, do mesmo fornecedor desde o número zero, em máquinas rotativas
off-set com forno e aplicação
de resina de silicone para evitar que a tinta saia nas mãos
além de produzir um efeito visual mais agradável.
Tempo novo sim, mas com
uma dose do velho e bom jornalismo que muitos esqueceram
ou preferiram abandonar pelo jornalismo de entretenimento, pelo lucro fácil ou pelo mero abandono dos princípios que
norteiam a profissão.
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O Movimento Feminista:
Campinas Presente!

O ato das Mulheres ‘Nenhuma a Menos’ em 6.1.2017
com cerca de 1500 participantes e mais de 40 entidades, se
organizou de forma horizontalizada reunindo lideranças
de coletivos muito diversificados. O protesto contra a chamada ‘chacina’, que desapareceu da grande mídia, escandalizou a todo o país e mais ainda as Mulheres de Campinas.
O feminicídio(1) , com a
morte de 12 pessoas, 9 mulheres, um menino, e 2 homens foi
justificado através de áudios e
cartas deixadas pelo atirador
suicida revelando ódio às Mulheres, a quem chamou de ‘vadias’ o tempo todo.
Embora os principais veículos de comunicação divulguem pontualmente os movimentos feministas da cidade de
Campinas, eles sempre aparecem como ações pontuais, esporádicas. Mas não é bem assim, há anos diferentes grupos
de Mulheres se organizam sistematicamente participando de
atos, fóruns, reuniões, caminhadas, audiências públicas,
protestos na Câmara, de eleições de entidades, conselhos
municipais, etc.
Em dezembro último houve
a eleição para o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
com uma participação acima
das expectativas, com mais de
quinhentas eleitoras para a de-

fesa de um programa extenso,
como o Projeto de construção
do Hospital da Mulher, cuja
verba federal se encontra disponível para o governo municipal, necessitando ser imediatamente aplicada ou a perderemos até junho de 2017.
É possível citar uma lista imensa de organizações políticas e coletivos feministas
de centrais sindicais, partidos, sindicatos, estudantis, de
mulheres negras, de lésbicas,
bissexuais e transexuais, que
combatem o crescimento de diferentes formas de violências
(2) de gênero produzidas pela histórica cultura dominante,
machista e patriarcal.
No momento, internacional
e nacionalmente, organiza-se
o próximo 8 de Março, Dia Internacional da Mulher. Campinas, como sempre, marcará
sua presença feminista em uma
conjuntura de graves retrocessos de Direitos, como as Reformas da Educação, da Previdência, entre outras.
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O ponto é da esfirra - com mais de
20 tipos entre doces e salgadas - mas tem
também pizza, salgadinhos, pastel, porções e bebidas. Foi aberto no final do ano
no cruzamento das avenidas N.S.de Fátima e Paula Bueno (Av. Paulo de Almeida
Nogueira nº 50). Tel.: 3305 7666.

IMÓVEIS, PROJETOS E OBRAS

A Zamm Imóveis, especializada na
comercialização de imóveis, elaboração de
projetos de loteamentos e gerenciamento
de obras de infraestrutura, instalou uma
unidade na Av. Padre Almeida Garret nº
1131 – Pq. Taquaral. Tel.: 3231 6658.

OFICINA DO CUPCAKE

Doces finos, brigadeiros gourmet,
cupcakes e outras ideias para casamentos,
festas infantis e eventos empresariais na
Av. Heitor Penteado nº 679. O local abriga mini eventos como chá bar para até 20
pessoas e, aos sábados, faz degustação para noivas. E organiza oficinas de cupcakes
em festas infantis. De terça a sexta das 11
às 19 h e aos sábados das 10 às 14 h. Tel.:
3305 6468.

ALUGUEL DE DECORAÇÃO

A loja Decorando – Av. Padre Almeida Garret nº 1234 – trabalha com locação,
assessoria e decoração de festas infantis,
reuniões, mini casamentos, coquetéis, re-

cepções ou outros pequenos eventos. Tem
variadas louças, personagens, painéis com
temas diferenciados, móveis, entre outros
objetos. Tel.: 3305 3735.

MODA FEMININA

O sucesso da loja virtual fez a Zíngara Bionda, especializada em moda feminina, abrir seu show room no Parque Taquaral, onde faz atendimento exclusivo e
personalizado, somente com hora marcada. Tel.: 98227 4700. Acompanhe as novidades pelo Face ou Instagram: zingara.bionda

NOVA DROGASIL

Uma nova unidade da rede de drogarias Drogasil deve ser inaugurada em
breve na Rua Adelino Martins, entre as
ruas Max Kaufmann e Alberto Belintani
(em frente ao supermercado Dalben). A
empresa ainda não divulgou detalhes do
funcionamento.

COLÉGIO POLIEDRO

Mais uma escola destinada a alunos
do Ensino Médio acaba de inaugurar unidade no Taquaral: o Colégio Poliedro. Já
atuando em Campinas há cinco anos com
curso pré-vestbular, amplia agora para
o Ensino Médio e tem planos de instalar
o Ensino Fundamental II em 2018. Rua
Dona Maria Umbelina Couto, 58, Taquaral. Tel.: telefone (19) 4141-1616

Doraci Lopes
Marcha Mundial de
Mulheres - Campinas
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manutenção de computadores, desktops e notebooks,
backup, formatação e recuperação de dados,
instalação e conﬁguração de software e hardware,
venda de peças, acessórios e periféricos

João Paulo (19) 99635-6220

Execução e manutenção de jardins
7826 7724 - ID 58*26678
(19) 3227 7164
(19)9 8817 8896
(19)9 9103 8566

Aulas personalizadas
Abordagem dinâmica
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Atendimento a domicílio pessoa física e jurídica

Prof.: Talita

talitadeneke@gmail.com

JORNALISMO CIDADÃO

Notas:
(1) A Lei nº 13.104, de 09 de março de 2015 criou em nossa legislação a
figura do feminicídio, que é o homicídio de mulher em razão de seu sexo. E
é considerado crime hediondo.
(2) http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/

INGLÊS

(19) 9 9117-1849
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Pobre Olga!
A rua chama Olga Di Giorgio Geracci, fica no bairro Santa Cândida
e acabou de receber asfalto, guias, sarjeta e bocas de lobo novinhas por conta
de um plano de pavimentação reivindicado há mais de 20 anos (veja pág 7).
Mas a velha placa, já ilegível, ficou lá. Puro descaso!
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PREFEITURA EMPERRA LICITAÇÃO NA CONTAMINAÇÃO

Processo é suspenso 4 vezes
A área contaminada do bairro Mansões Santo Antonio continua sem solução. A licitação
para estabelecer um Plano de
Remediação para a área foi suspensa em janeiro, pela 4ª vez,
depois de várias contestações
por parte das empresas concorrentes. A secretaria de Administração notificou que “foi identificada a necessidade de revisão
do escopo do trabalho”, mas garante que o processo licitatório
será reaberto “ainda no primeiro trimestre deste ano”.

REVOGAÇÃO DISPENSA ALVARÁ
O despacho do secretário municipal de Administração, Paulo
Zanella, foi publicado no Diário
oficial de 10 de janeiro e revoga
a concorrência alegando que “a
exigência de Alvará/Licença de
Funcionamento/Uso em vigência, emitido pelo órgão competente, revelou-se inconveniente e
inoportuna porquanto restritiva
vulnerando a competitividade e
a busca da proposta mais vantajosa para a Administração, no
âmbito deste prélio licitatório”.
No edital, esse documento era
exigido para a habilitação jurídica das empresas interessadas
em participar da concorrência,
por ser considerado “imprescin-

UMA HISTÓRIA SEM FIM
O processo de concorrência
foi iniciado em abril de 2016, com
previsão de encerramento no dia
16 de junho do mesmo ano. Coordenado pela Secretaria do Verde,
pretendia selecionar uma empresa para Elaboração de Investigação Ambiental Detalhada Complementar, Avaliação de Risco à
Saúde Humana e Plano de Intervenção no bairro Mansões Santo
Antonio.

74 IMÓVEIS SEM IPTU
A isenção do IPTU e a remissão (perdão dos débitos dos imóveis da área 1) para as áreas contaminadas do bairro Mansões
Santo Antônio entraram em vigor
no ano passado (Lei Complementar Municipal nº 135/2015).

2011: ESPERA ERA DE 15 ANOS
A contaminação foi provocada pela indústria Proquima Produtos Químicos Ltda., que atuava com a recuperação de solventes na Rua Hermantino Coelho
entre 1973 e 1996 e despejava
seus resíduos diretamente no solo. Em 1996 a área foi comprada
pela construtora Concima para a
edificação de oito torres residenciais. Em agosto de 2001, quando
confirmada a contaminação, três
torres já haviam sido concluídas e
uma ocupada no residencial Parque Primavera. A segunda fase do
empreendimento foi indeferido e

“Edital mal feito: principal
facilitador de fraudes”
te para elaborar um edital que
premie a isonomia, legalidade,
moralidade e a competitividade,
sem deixar de lado quesitos como qualidade e preço.
Com relação às empresas
fantasmas, o conselho é uma verificação, nos termos da lei de licitações, acerca das condições de
existência da empresa, por meio
da análise de documentos jurídicos, fiscais, previdenciários, econômico-financeiros e técnicos.
E, se for preciso, efetuar diligências para verificar a existência
física dessa empresa, inclusive
consultando contratantes anteriores (que normalmente são obtidos pelos atestados de capacidade técnica).”
Zanotello é autora dos livros “Manual de redação, análise e interpretação de editais de
licitação” e outras publicações.
Atualmente é gerente da assessoria técnica-administrativa e de
licitações da Secretaria Municipal de Administração da prefeitura de Jundiaí e faz parte do
corpo docente da RHS Licitações de São Paulo.

AGORA JÁ PASSA DE 20 ANOS

Na edição de setembro de 2011, protesto dos compradores: 15 anos de espera. Liberem Já!

EMPRESAS

LICITAÇÃO

As principais fraudes nas licitações, sobretudo nos pregões
eletrônicos – modalidade mais
utilizada atualmente em licitações públicas – estão relacionadas à má formulação de edital,
principalmente em dois quesitos: descrição do objeto a ser
comprado ou contratado e condições de habilitação para empresas. Essa é a avaliação da
consultora jurídica e especialista
em licitações, Simone Zanotello,
que acredita que o “direcionamento das licitações” pode ocorrer nesses casos.
“O segredo para o sucesso de
uma licitação está contido num
instrumento: o edital. É por
meio dele que o administrador
deve dispor suas necessidades e
exigências, de forma clara e objetiva, sabendo realmente o que
se quer e o quanto está disposto a pagar por isso, por meio de
orçamento prévio devidamente
efetuado. Friso ainda a importância da fase interna da licitação (antes da divulgação do edital), na qual os administradores
devem trabalhar exaustivamen-

duas torres concluídas não foram
entregues aos compradores, que
aguardam até hoje por uma solução. A torre 1, ocupada por 52 famílias, tem no subsolo um sistema
de extração de gases para evitar a
contaminação das pessoas.

dível ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e de
serviços”.

Licitadas
querem nova
oportunidade
O assistente comercial, Willian
Cruz da L.A. Falcão Bauer Ltda,
uma das quatro habilitadas na primeira etapa do processo, informou
que a Lei de Licitações, que rege os
processos de licitações, prevê a revogação em qualquer etapa. “Apresentamos toda a documentação exigida
e estávamos habilitados para prosseguir no certame. Agora é aguardar
uma nova abertura de processo”.
O geólogo Rodrigo Salvetti, da
empresa SGW Services Ltda, uma
das inabilitadas que recorreram da
decisão, informou que a comissão de
licitação não concordou com documentos apresentados pela empresa.
“Em uma das análises não viram vínculo empregatício entre o geólogo da
empresa e a empresa. Mas o geólogo
é sócio da empresa. Por isso recorrermos, e a comissão acatou o recurso,
mas resolveu revogar todo o processo.
Vamos aguardar o próximo”.
Fernando Alves da Regea Geologia Ltda, explicou que a comissão inabilitou a empresa por não ter
apresentado alvará de funcionamento. “Preciso destacar, porém, que, para uma empresa deste tipo de atividade, não há exigência legal de registro
ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, sendo ela dispensada da exigência
de ter tal documento. Agora nos resta esperar”.

Por ela, os 74 imóveis alcançados pela isenção já receberam o
carnê de 2017 apenas com a Taxa
de Lixo e Sinistro (sem o imposto). Ela é aplicada aos imóveis térreos localizados na área de restrição 2 e não é aplicável aos prédios.
A área de restrição tipo 2, que
terão isenção do IPTU compreende
os imóveis localizados entre as Ruas
Hermantino Coelho; Montante do
Lote 03 da Rua Hermantino Coelho, incluindo o “Campo do Bolão
Futebol Society”; Montante do Lote 19 da Rua Arquiteto José Augusto Silva; Rua Arquiteto José Augusto Silva e Córrego.

PROPRIETÁRIOS

A luta para habitar
as torres ‘B’ e ‘C’
A revogação pela quarta vez
do processo de licitação que prevê a contratação de empresa
para remediar a área no bairro Mansões Santo Antonio desgradou os moradores impedidos
de usufruírem dos apartamentos
adquiridos há mais de 15 anos.
Mas ao mesmo tempo, incitou
-os a cobrarem da prefeitura a
antecipação da habitação nas
torres B e C, vetadas após constatação da contaminação.
“Nossa reação num primeiro
momento foi de extrema consternação ao ver o processo mais
uma vez ser revogado. São muitos anos de espera por uma solução. Mas vamos buscar uma reunião com o secretário agora em
fevereiro para cobrar um posicionamento e pedir a viabilidade
das torres B e C serem habitadas
conforme avancem os estudos de
descontaminação. Isso precisa
ficar claro e ainda não está”, disse Liliam Cazelato, proprietária
de uma unidade na torre B.
O morador César Bonadia,
também proprietário de unidade
na torre B, disse preferir acredi-

As duas torres ‘B’ e ‘C’ ainda interditadas

tar que a prefeitura esteja revogando a licitação para melhorar
o processo de escolha das empresas, afim de realmente solucionar a questão. “Não conseguimos nem dar a manutenção nas
unidades. Acredito que a prefeitura agora esteja dando os passos para uma solução da contaminação, mas o que não dá para entender é o porquê a prefeitura deu Habite-se para a torre
A, e a torre B e C não podem ser
habitadas”, disse. A prefeitura
alegou na ocasião desconhecer a
contaminação.
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VERÃO CHEGA COM ALERTA DO MOSQUITO

“Ói Nóis Aqui Traveis”

CRIADOUROS ESCONDIDOS
Os técnicos alertam: observe se há mosquitos em casa. Se
tiver, é porque tem criadouros
próximos. Além dos criadouros comuns e bastante divulgados - como as embalagens plásticas jogadas nos quintais, pneus
ou pratos dos vasos de plantas –
o oportunista Aedes tem encontrado locais favoráveis e mais
ocultos para colocar seus ovos.
É o caso das caixas d´agua, calhas, ralos, bandeja do ar condicionado, entre outros mais difíceis de perceber ou vistoriar. Por
isso, a recomendação é “cada um
cuidar bem do seu pedaço”.
Como há muitas chácaras
e obras na região, as equipes
de fiscalização têm feito vistorias técnicas periódicas. Mesmo assim, a chegada do verão
e das chuvas preocupa, pois
são a combinação ideal para a
proliferação do mosquito. “Os
ovos podem ficar em locais secos por até um ano e meio, se
eles tiverem novamente contato
com a água voltam a reproduzir as larvas”, conta Tessa. Senão houvesse criadouros disponíveis, não haveria infestação.
Até o final de abril o repasse de
verbas federais garante equipes
de vistoria em toda a cidade aos
sábados.

é indicada para indivíduos entre
9 e 45 anos e são necessárias três
doses, com intervalo de seis meses entre cada uma delas. A vacina está disponível na rede particular de todo o País.

AMEAÇA DA FEBRE AMARELA

O brasão de Campinas serviu de base para uma ilustração em 2015, que retratava a situação da época: 65 mil casos e 4 mortes

NÚMEROS EM CAMPINAS
Em Campinas, o último boletim
divulgado oficialmente foi em 24 de
novembro, consolidando os casos de
dengue: foram 8.306 casos suspeitos em 2016. Destes, 3.388 casos foram confirmados, 4.317 descartados e 836 estão em investigação. Entre os casos confirmados, 722 são da
região Leste (há outros 89 em investigação), abrangendo 10 Centros de
Saúde (CS). Dos confirmados, 127
foram registrados na área do CS Taquaral, 10 no CS Costa e Silva e 65
no CS São Quirino, mas sem mortes.
O município confirmou também
500 casos de zika vírus nesse ano.
Destes, 44 casos foram confirmados
laboratorialmente e 456 por critério
clínico epidemiológico. Os casos autóctones por área de abrangência demonstram que há a presença do vírus Zika circulando em 60 centros de
saúde, sendo 66 confirmados na região Leste. No CS Taquaral foram
notificados 15 casos, no Costa e Silva 14 e 6 no S. Quirino. Há um total
de 65 crianças notificadas com microcefalia em Campinas.
Também foram notificados nesse ano (2016) 41 casos de chikungunya na cidade, sendo que seis casos importados foram confirmados, 18 foram descartados e 17 estão em investigação. A Secretaria de Saúde
não informou a localização, e negou a
existência casos autóctones até 19/11.

“

SE VOCÊS PENSA QUE NOIS FOMOS EMBORA
NÓIS ENGANEMOS VOCÊS
FINGIMOS QUE FOMOS E VORTEMOS
OI NÓIS AQUI TRAVEIS
SE VOCÊS PENSA QUE NÓIS FOMOS EMBORA
NÓIS ENGANEMOS VOCÊS
FINGIMOS QUE FOMOS E VORTEMOS
OI NÓIS AQUI TRAVEIS

SINTOMAS E VACINAS
A Dengue e a Chikungunya
têm sintomas e sinais parecidos.
Enquanto a Dengue se destaca
pelas dores nos corpo, a Chikungunya se destaca por dores e inchaço nas articulações.

Atualmente, o Brasil tem registrado casos de febre amarela
silvestre em 19 estados, sem nenhuma ocorrência em área urbana (desde 1942 no Acre). Sua
manifestação é idêntica em ambos os casos de transmissão, pois
o vírus e a evolução clínica são os
mesmos. A diferença está apenas
nos transmissores: no ciclo silvestre - em áreas florestais - o vetor
da febre amarela é principalmente o mosquito Haemagogus. Já
no meio urbano, a transmissão se
dá através do mosquito Aedes aegypti (o mesmo da dengue).
A vacinação deve ser feita, segundo agentes de saúde, apenas
em quem mora nas áreas de recomendação da vacina ou que viajam para essas localidades. O Ministério da Saúde disponibiliza no
seu site um mapa com essas regiões, onde a vacina já faz parte
do Calendário Nacional de Vacinação do SUS (uma dose aos noves meses de idade e um reforço aos quatro anos). Além do homem, a infecção pelo vírus também pode acometer outros vertebrados, como o macaco.
A febre amarela é uma doença infecciosa grave e as primeiras
manifestações são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de
cabeça, dor muscular, náuseas e
vômitos por cerca de três dias. A
maioria dos infectados se recupera bem quando diagnosticado.
Min Saude

NÓIS TAVA INDO TAVA QUASE LÁ
E ARREZORVEMO E VORTEMOS PRÁ CÁ
AGORA NÓIS VAI FICÁ FREGUEIS
OI NÓIS AQUI TRAVEIS
SE VOCÊS PENSA QUE NÓIS FOMOS EMBORA
NÓIS ENGANEMOS VOCÊS
FINGIMOS QUE FOMOS E VORTEMOS
OI NÓIS AQUI TRAVEIS
NÓIS TAVA INDO TAVA QUASE LÁ
E ARRESORVEMO E VORTEMOS P`RA CÁ
AGORA NÓIS VAI FICÁ FREGUEIS
OI NÓIS AQUI TRAVEIS
OI NÓIS AQUI TRAVEIS
OI NÓIS AQUI TRAVEIS...

“

O vilão da estação já tem nome e sobrenome: Aedes aegypti. O mosquito é um velho conhecido dos campineiros, mas
a população ainda tem dúvidas sobre as três doenças que
ele pode transmitir: dengue, febre chikungunya e zika – enfermidades com sintomas parecidos, mas com consequências diferentes. Agora, um novo temor
é que a febre amarela chegue aos
centros urbanos, onde o mosquito transmissor é o mesmo. O período de maior risco é entre outubro e maio, período em que
o mosquito fica mais ativo pois
encontra as condições ideais de
reprodução com calor e chuva.
Em dezembro foi confirmado um caso de dengue no bairro
Vila Nova e em janeiro há casos
suspeitos em investigação nos
bairros Mansões Santo Antonio, Chácaras Primavera e Santa
Cândida. Segundo Tessa Roesler, coordenadora do Programa
de Prevenção e Controle da Dengue de Campinas um dos vilões
tem sido as cisternas das garagens subterrâneas dos prédios.
“No final das rampas há um ralo que capta a água das chuvas
em uma cisterna, de onde a água
das chuvas é drenada por meio
de bombas. Se essas cisternas
não estiverem bem vedadas, se
tornam um criadouro potencial
nos prédios”, explica.

Acima, para parodiar o vai e vem da dengue,
a letra da música gravada em 1968 pelo grupo Demônios da Garoa, composta pelos jornalistas Geraldo Blota e Joseval Peixoto.

Já a Zika se destaca por uma
febre mais baixa (ou ausência de
febre), muitas manchas na pele e
coceira no corpo.
Além do combate ao mosquito transmissor das três doenças,
até o momento, só há vacina disponível no Brasil contra a Dengue. Lançada em julho deste ano
no Brasil, a primeira vacina contra Dengue aprovada no mundo

Os vírus invadem os vasos linfáticos e caem na circulação infectando as células do fígado, rins, coração, pulmões, a mucosa do sistema digestivo e até do cérebro.
A pele e os olhos ficam amarelados. Por isso o nome febre amarela. Os sintomas podem confundir
com uma virose banal e regredir
espontaneamente, ou podem levar
a complicações graves e morte.
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PLANO DIRETOR: FALTA DE TRANSPARÊNCIA PREOCUPA

Executivo omite encaminhamentos
A mudança de prazo para ampliar a discussão do Plano Diretor
de Campinas atendeu a uma demanda das entidades representativas da sociedade civil, mas a falta de encaminhamentos do executivo sobre o assunto está preocupando. Pelo menos esta foi a
impressão que ficou da reunião
com cerca de 30 representantes de
bairros, entidades e coletivos populares que participam do Fórum
pelo Plano Diretor Participativo,
realizada no dia 19 de janeiro para debater os encaminhamentos.
A Prefeitura não cumpriu o
prazo estabelecido pelo Ministério Público para apresentar um
cronograma de trabalho e não se
manifestou sobre isso. O atual secretário de Urbanismo e Planejamento, Carlos Augusto Santoro,
que por força do cargo é também
presidente do ConCidade – Conselho da Cidade - não quer falar sobre o assunto, embora tenha sido
procurado.

mo tem demonstrado não concordar com o encaminhamento dado ao tema até agora. Ele teria revelado a intenção de rever a atual
proposta principalmente nos itens
referentes ao aumento do perímetro urbano (ao qual é favorável), a
relação dos coeficientes e a maior
flexibilização no uso e delimitação
das áreas verdes.
As entidades fizeram uma
proposta de cronograma de trabalho à Prefeitura em 7/12, até
hoje sem resposta, mas a Comissão de Participação Social do
ConCidade aprovou esta agenda.
Naquela data solicitaram também que todos os documentos relacionados às propostas do Plano
Diretor fossem colocados no portal para análise, o que também
não aconteceu. No portal da Prefeitura, a última notícia sobre esse tema data de 03/11.
PRAZO ESTÁ FICANDO CURTO

MP PEDE TRANSPARÊNCIA
Quando o Ministério Público
e a Prefeitura firmaram o compromisso público de adiar o encaminhamento do Plano Diretor à Câmara até julho, a proposta era que o novo prazo permitisse a participação da sociedade de
forma transparente e aberta. Essa posição foi reafirmada no dia
13 de dezembro, durante encontro promovido na PUC Campinas sobre o tema, quando o promotor Valcir Kobori comentou o
adiamento.
“Fazer um plano diretor nos
moldes de 2006 seria repetir um
erro, com um projeto sem participação popular efetiva e sem tocar nos pontos mais importantes,
nos avanços que o PD traz para a
cidade”
O promotor ressaltou que o
Plano Diretor “precisa conversar
com o restante da legislação urbanística e ser aplicável”. E comentou que não é possível ignorar as
mudanças da sociedade: “o gestor
público precisa entender que estamos numa fase de transparência e
participação popular. Como tudo
que é novo, isso depende de uma
construção, um pacto, um diálogo franco que atenda a interesses
de todos.
O modelo de participação popular não é fechado, não tem receita, precisamos criá-lo juntos”.
Ele lembrou ainda que “existem
conflitos de interesse que precisam ser discutidos abertamente,
estimulando um caminho adequado que leve à conclusão do trabalho”.
Segundo relatos de participantes das Câmaras Temáticas criadas no ConCidade para tratar do
tema Plano Diretor, o atual secretário de Planejamento e Urbanis-

Na foto sobre a propaganda oficial, representantes de entidades civis na reunião no CIS Guanabara na quinta-feira dia 19 de janeiro

As entidades manifestam, em
novo ofício encaminhado ao prefeito, preocupação pelo fato de
terem decorrido mais de 45 dias
da assinatura do compromisso
público de adiar a discussão do
PD e nenhum encaminhamento
ter sido feito. E para agilizar as
discussões por regiões da cidade,
solicitam a disponibilização dos
documentos envolvidos na proposta. “Para que este processo
seja equânime, justo e transparente, é fundamental que todos
cidadãos tenham livre acesso na
internet às informações disponíveis e usadas pela Prefeitura em
seus trabalhos”.
O documento solicita as proposições das reuniões e ofícios,
os mapas digitais com as respectivas propostas, as atas das reuniões, os documentos datados
para que se possa acompanhar a
evolução e a publicação de uma
agenda com programa de trabalho. E ainda questiona quantos
funcionários da Seplan se dedicam especificamente à elaboração das propostas, solicitando ao
Executivo que aloque uma equipe multidisciplinar para o trabalho.
NOVA REUNIÃO DO FÓRUM
As entidades que participam do Fórum pelo Plano Diretor Participativo se reúnem novamente no dia 02 de fevereiro,
das 18h30 às 21h no CIS Guanabara, para atualizar o debate sobre a condução do Plano Diretor. A reunião é aberta e na pauta, estratégias para levar a discussão para mais perto da população nas diferentes regiões da
cidade, entre outros assuntos. O
CIS-Guanabara fica na Rua Mario Siqueira, 829 e tem estacionamento gratuito.
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AÇÃO CONTRA AUMENTO DAS PASSAGENS

Rota põe barreira em rua

R$ 4,50 NÃO!

Representantes de entidades já com o documento entregue ao MP, devidamente protocolado

Uma comissão de movimentos sociais protocolou, ontem, por
volta de 14 horas, representação
no Ministério Público a respeito
do aumento na passagem de ônibus em Campinas. Documento assinado por mais de 40 entidades e
organizações comunitárias foi distribuído para a 12a promotoria e
agora se encontra nas mãos do Dr.
José Fernando Vidal Souza.
Para os movimentos, o prefeito pode estar cometendo crime de improbidade administrativa ao conceder reajuste para um
serviço público em situação irregular segundo a própria justiça,

Rota permite uso de sua rede coletora de água para esta rua mas não permite para outras

A Presserve, empresa responsável pela obra de pavimentação e
drenagem de várias ruas no bairro Santa Cândida concluiu, na terça-feira, dia 24, mais uma etapa do
trabalho. O trecho da rua Olga di
Giorgio Geraci, entre a Rua Joaquim Francisco Castelar e a Rua
Alessandro Payaro foi entregue devidamente pavimentado com asfalto, guias e sarjetas.
O projeto de pavimentação
das ruas daquela região inclui
também galerias e asfalto na Rua
Alessandro Payaro, mas a Presserve não consegue realizar esta etapa
da obra porque a Rota da Bandeiras colocou tirantes que seguram o
talude da Rodovia D. Pedro I passando por baixo da rua.
Com isto, a pavimentação das
ruas Olga di Giorgi Geraci, Murilo de Campos Castro, João Preda e Luis Osvaldo Artusi ficou incompleta pois a Alessandro Payaro continua sem pavimentação e
drenagem com a água correndo sobre o solo fazendo enormes buracos impedindo o trânsito de qual-

90

quer tipo de veículo. Mesmo sem
poder arrumar a Alessandro Payaro a Presserve fez o calçamento
das outras ruas deixando de instalar a galeria prevista. Isto levou a
uma discussão técnica sem fim entre Presserve, Prefeitura e Rota da
Bandeiras sem solução para o problema.
Já sobre a mureta colocada no
fim da Rua Olga di Giorgio Geraci, os técnicos da Rota informaram
ao Jornal que “a implantação das
barreiras rígidas na rua Olga Di
Giorgio Geraci ocorre em atendimento a uma solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, de Campinas com o objetivo de
mitigar o risco de acidentes e garantir a segurança dos motoristas
impedindo também que veículos
desgovernados ou com problemas
nos freios possam descer o talude
e atingir outros carros que passam
pela D. Pedro I”.
Sobre a drenagem, da água pluvial da rua Olga di Giorgio Geraci
a informação dos técnicos é que “o
projeto foi alterado para garantir

,00

sem a convocação de uma nova licitação.
Atos em protesto contra o aumento já foram realizados e outros estão sendo convocados para
08/02 (quarta-feira), em diferentes localizações e horários por toda a cidade.
Na foto estão Lejeune Mirhan
(PCdoB), Surya Guimaraens
(Rede Sustentabilidade), Silvana Suaiden (APROPUCC), Paolla Catherine (JPT), Cris Grazina
(UNE/UJS) já com o documento protocolado, Fernando Cruz
(Mov. Sociais/PCdoB) e Fábio Índio (CUT).

PARQUE DAS FLORES

Rua Alessandro Payaro: sem solução

a pavimentação da via e que com
a mudança, a drenagem da via foi
desviada para uma rede coletora da Rota das Bandeiras, solução
adotada de forma definitiva”.
Moradores do local estão se
perguntando por que e Rota não
permite também a alteração do
projeto de rede pluvial das outras
ruas como na Olga di Giorgio Geraci garantindo com isto a pavimentação da Rua Alessandro Payaro cujo solo está sobre estirantes
colocados pela própria Rota.

Moradores recorrem ao
‘Vizinhança Solidária’
A direção da Associação do Moradores do Parque das Flores conseguiu
apoio dos moradores do bairro para aimplantação do programa comunitário “Vizinhança Solidária”, com
apoio do Conseg Taquaral e da PM.
Várias placas indicando a existência do programa foram fixadas em
postes e residências das rua Hermantino Coelho, Luiz Oliveira, Rafael Saglioni, Santa Maria Rosselo, Afondo
Dini e Francisco José de Souza.
Ao todo o bairro concentra mais
de 200 imóveis incluindo prédios de
apartamentos e mesmo com alguma
dificuldade ele é mantido como bolsão com duas guaritas de vigilância
que não impedem mas controlam entrada e saída de veículos pelas ruas
Hermantino Coelho e Francisco José
de Souza.
Recentemente a Associação conseguiu liminar na Justiça para manter fechados alguns acessos às rua
do bairro mais espeficamente aquela acessados pela Rua Egle Belintani
onde fica o pátio de carga e descarga
do Supermercado Dalben.
O Conseg Taquaral (Conselho
Municipal de Segurança) tem apoiado as iniciativas dos bairros da região
na inserção ao programa Vigilância
Solidaria. Para o presidente Marcos
Alves Ferreira, atualmente não é pos-

Placas indicam a existência do programa

sível discutir segurança pública sem
a participação efetiva da população.
“Ficar atrás de muros não garante segurança a ninguém. Muito menos o
isolamento. A informação e a comunicação permitem ações eficazes”.

TRÂNSITO

Sentido único na Anuar Bufarah
A Rua Anuar Murad Bufarah,
na região do Taquaral (Arruamento D.A.E.) passou a ter sentido
único de circulação no dia 11 de janeiro. A mudança ocorreu no trecho da via compreendido entre a

Rua Dr. Carlos Francisco de Paula
e a Avenida Orosimbo Maia, neste
sentido. A Emdec, responsável pela alteração, não forneceu detalhes
sobre as razões que levaram a mudança de sentido na rua.
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CRESCE NÚMERO DE
OBESOS E DIABÉTICOS
Endocrinologista pode
dar orientações seguras

PRAÇA ARAUTOS DA PAZ
O DOUTOR

FALOU!
PATROCÍNIO

Dr. Marco A. Altheman
Responsável Técnico

Quem está com a saúde em ordem, precisa fazer uma visita ao
médico uma vez ao ano para exames de rotina. Mas, se a sua saúde
precisa de cuidados e você está sem plano de saúde
ou não pode suportar as longas ﬁlas de espera para um atendimento
pelo SUS, você precisa conhecer a Nostra Clínica.
Instalada na rua Luzitana, 681, Centro, ao lado
da Casa de Saúde Campinas. Ela oferece um novo
conceito de acesso aos serviços médicos, baseado na qualidade
de atendimento, agilidade do processo de agendamento de consultas
e preços reduzidos. Saiba mais lendo o bate-papo com diretor
eAniella
responsável
técnico da Nostra Clínica, Dr. Marco Antonio Altheman.
Moreira da Silva
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3722.4003
99770.8311
Rua Luzitana, 681 - Centro - Campinas/SP (ao lado da Casa de Saúde)

Lá vem a City Banda
A City Banda de Campinas,
fundada há 22 anos e que no seu
primeiro desfile reuniu cerca de
200 pessoas, se tornou o maior
bloco da cidade juntando cerca
de 25 mil pessoas no ano passado,
vai deixar o Cambuí, seu tradicional reduto, para realizar o desfile no sábado, dia 18 de fevereiro
na Avenida Heitor Penteado, com
concentração na Praça Arautos
da Paz a partir da 14 horas.
O trio elétrico parte às 16 horas pela pista interna da avenida
e na esquina da Avenida Barão
de Itapura ele fará o retorno pela pista externa, um trecho muito
mais curto que o do Cambuí.
Para Paulo Lima, um dos fundadores da Banda a mudança
não foi provocada por um tumulto no ano passado. “Eu tenho procurado esclarecer que a briga, que
podia ter sido contida pela GM,
aconteceu depois do fim do desfile, quase duas horas depois e não
teve nada a ver com a Banda. Eu
e os demais diretores já estávamos

Vinheta oficial de propaganda da Banda

comemorando o sucesso do desfile no Giovanetti, quando ficamos
sabendo da briga e da ação da polícia”.
Mesmo sendo favorável a ficar
no Cambuí, ele explica que um
motivo forte para a mudança está relacionado com a questão do
hospital Irmãos Penteado. “Eles
reclamavam muito pois além do
barulho o trânsito de ambulâncias na região fica praticamente
impossível no dia do desfile. Isto
sim acabou pesando muito para
a mudança de local e não aquela

briga que, insisto, não teve nada
a ver com banda”.
O pequeno percursso também não deve ser problema para
o desfile da banda que este ano
já tem mais de 40 blocos agregados. “É bem mais curto mesmo que no Cambuí, mas não deve ser problema não. Nós acreditamos que muita gente vai preferir ficar na própria praça sem
acompanhar o trio. De qualquer
forma toda mudança exige um
pouco mais de atenção dos organizadores”.
Mantendo a tradição de homenagear pessoas que se destacam no cenário cultural e artístico de Campinas, este anos será
a vez de Ilcéi Miriam. “Ela tem
um participação muito importante na cultura musical da cidade e por isso resolvemos homenageá-la. Ela vai receber
uma placa de prata como fazemos com todos os homeageados
até hoje e depois deve seguir no
trio elétrico por todo o desfile”

LAGO DO CAFÉ

Lá vem o Museu da Cidade
O Museu da Cidade deve ter seu
acervo transferido para o Lago do Café, com o início de uma série de atividades culturais, ainda neste semestre.
A expectativa é da coordenadora de
Museus da Secretaria de Cultura,
Mary Angela Biason, que trabalha
na finalização do Palácio de Cristal
como um dos locais escolhidos para dinamizar o parque com eventos
culturais. A realização, no ano passado, da mostra Campinas Decor no
prédio que era sede do antigo IBC
trouxe como contrapartida a adequação de instalações internas.
Entregues no final do ano, as
obras criaram espaços adequados
para receber o acervo do Museu da
Cidade (hoje em uma sala da Esta-
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* MUSICALIZAÇÃO
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* INICIAÇÃO
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DE ARTES
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* CANTO
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* INSTRUMENTO

do verde sobre a estrutura
de concreto e reativar os espelhos d’agua, com o objetivo de minimizar o problema de aquecimento interno
das instalações.

Do centro da cidade para o Taquaral

ção Cultura), para realização de exposições temporárias, um mini auditório e local para abrigar um café. O trabalho agora, segundo Mary
Biason, é instalar redes de telefonia
e internet e adequar os banheiros
para receber deficientes. Posteriormente há planos de fazer um telha-

O prédio foi projetado pelo arquiteto Roberto José Goulart Tibau, em 1971, com predominância
do concreto aparente e vidro.

MATRICULAS ABERTAS
CURSOS
PROFISSIONALIZANTES

* DANÇA
* CANTO
* TEATRO
* INSTRUMENTO

(FOTO: A ex aluna Ana Clara Ferreira Alves
em concerto de formatura no CCG)

Rua José de Freitas Amorim, 155 - Jd. Santa Cândida - (19) 33253.0375 / 2519.0730 / 99447.6202
www.ccg.art.br - secretaria@ccg.art.br / simone@ccg.art.br
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Cozinha do Mickey
Até 30 de janeiro, o Mickey e
seus amigos ensinam os benefícios
de uma vida mais saudável, na “Cozinha do Mickey”. Recomendado para crianças com idade entre 3 e 12
anos, no primeiro piso do shopping
IguatAi, de domingo a sexta das 14h
às 20h e aos sábados das 10h às 22h.
A brincadeira inclui ainda pintura, xícara maluca, game, oficina de balas
de gelatina e de plantio de feijões.
Tel.: 4062 7007. Entrada gratuita.

rio às 17 h. Várias entidades participam da organização.

jetivo da bola é derrubar a casinha,
que é protegida pelos tacos.

Cotas na Unicamp
A primeira reunião de 2017 para discutir a questão das cotas raciais na Unicamp (tema que em breve será votado no Conselho Universitário), está sendo convocada para
quinta, dia 2 de fevereiro, das 18 às
21 h, no teatro de Arena da Unicamp
(Praça Sérgio Buarque de Holanda,
no campus da unicamp).

Bolhas gigantes de sabão
Mais uma oficina gratuita de
bolhas de sabão gigante acontece
na Praça do Coco, em Barão Geraldo, no sábado, 04/02 das 10 às 15
h. A diversão para adultos e crianças acontece junto com a Feira de
Artesanato da praça e terá apresentação de ‘bolhadores’. Informações:
3249 1501. A Praça do Coco fica na
Rua José Martins 738 - Barão Geraldo - www.bolhasdesabao.com.br.
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Samba na Sombra no Sesc
Para quem gosta de samba, o
Sesc traz no domingo (29/01) a apresentação ‘Samba na Sombra’, com
Nega Duda, uma das maiores referências em Samba de Roda do Recôncavo Baiano. O show é gratuito
e acontece às 16h no Jardim do Galpão. Este estilo musical afro-brasileiro influenciou o samba carioca e é
formada por um conjunto de pandeiro, viola, chocalho e berimbau.
Em roda, é acompanhado também
por palmas e cantos. Rua Dom José I,
270/333, Bonfim. Tel: 3737 1500.

Pedalar com segurança
A escola Bike Anjo oferece uma
oficina gratuita de pedal para ciclistas iniciantes (adultos e crianças) no domingo, dia 29 de janeiro, das 7h30 às 10h30 no Kartódromo do Taquaral. Bike Anjo é uma rede de ciclistas experientes que ensinam - gratuitamente e todo último domingo do mês - as pessoas
que querem aprender a pedalar nas
ruas com segurança. O atendimento é por ordem de chegada e depende do número de voluntários
presentes.
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Histórias e pedras artísticas
A contação de histórias promovida gratuitamente pela Livraria Cultura do Galleria Shopping neste domingo, 29/1, acontece das 16h às
17h acompanhado de uma oficina
de Pedras Artísticas (pintura na pedra). Idade: livre. Coordenada por
Patricia Meira e equipe Livraria da Vila. Rod. Dom Pedro I, Km 131.5 – Tel.:
3706 1200
Oficina de Minecraft
As aulas gratuitas da Oficina de
Minecraft no Shopping Iguatemi foram prorrogadas até 12 de fevereiro. Crianças e adolescentes de 7 a
16 anos de idade poderão participar
diariamente das 14h às 20h, em área
reservada no primeiro piso, em frente à Livraria Cultura. Com metodologia dinâmica e o suporte de professores especializados em ciências da
computação, são ensinados os conceitos básicos de lógica de programação para jogos. Em cada sessão,
utilizando monitores individuais, até
dez crianças e jovens poderão participar com agendamento prévio no
local. Tel.: 4062 7007.
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Música para pais e filhos
De 4 a 19 de fevereiro, o Galleria Music - festival do Galleria Shopping - terá shows gratuitos aos sábados e domingos, sempre às 17 horas. Programação: Jacarélvis (04/02),
CantaVento (05/02), Badulaque
(11/02), Grupo Triii (12/02), Barbatuques (18/02) e a Banda do Zé Minhoca (19/02), que comandará um show
pré-Carnaval, encerrando a programação. No palco central, localizado
no primeiro piso. Galleria Shopping
(Rod. D. Pedro I, km 131,5, Jardim
Nilópolis, Campinas, SP) – Tel.: 3776
5300.
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Torneio de Bets na PUCC
O Torneio de Bets da Puccamp
acontece no sábado, 18/02, das 16h
às 19h no balão de entrada do Campus 1 da PUC (conhecido como Balão Mágico da Puccamp), na Av. Reitor Benedicto J. B. Fonseca. Para
participar basta comparecer em dupla. O bete-ombro, também conhecido como bets ou tacobol, é um esporte de rua que descende do críquete e usa tacos semelhantes ao
do beisebol. É jogado em duplas,
uma do taco e outra da bola: o ob-
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Bienal de Artes
A exposição itinerante e gratuita da 32ª edição da Bienal de Artes
de São Paulo com uma seleção especial de obras pensadas especificamente para o contexto de Campinas permanece no Sesc entre
15/01 a 30/04. Com o tema Incerteza Viva, a exposição propõe refletir sobre as atuais condições da vida
e as estratégias oferecidas pela arte contemporânea para acolher ou
habitar incertezas atuais. De terça a
sexta das 8h30 às 21h30 e aos sábados das 9h30 às 18h. Rua Dom José
I, 270/333, Bonfim. Tel: 3737 1500.

Imprensa Negra
A exposição itinerante “I “Imprensa negra paulista” pode ser visitada até o dia 03/02 na Biblioteca
“Octávio Ianni” do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da
Unicamp. Composta por um acervo de periódicos publicados entre 1903 a 1963, a mostra retrata o contexto pós-abolição, quando os escravos libertos se organizaram coletivamente no combate
à discriminação racial e em busca
de mais chances de ascensão econômica e social. Nesse período esses grupos intensificaram a produção de jornais e revistas, ficando
conhecidos como a Imprensa negra Paulista. O jornal mais antigo é
O Baluarte, editado em Campinas.

do. A exibição do grupo Projeto
Vertigem usa técnicas circenses de
acrobacias aéreas, de solo e malabares, mescladas ao teatro, dança,
música e artes visuais. Rua Tácito
Monteiro de Carvalho e Silva, 629 –
B.Geraldo. Tel.: 98835 7441.

Quadrinho na Biblioteca
A Biblioteca Pública Municipal
“Professor Ernesto Manoel Zink”
(localizada atrás da Prefeitura) sedia entre 30/01 e 28/02 uma série
de eventos para comemorar o Dia
do Quadrinho Nacional. Os visitantes poderão apreciar a “Zalla, para sempre!”, em homenagem ao argentino radicado no Brasil Rodolfo Zalla (1931-2016), observar vários caminhos da arte gráfica contemporânea (caricaturas, charges,
quadrinhos, cartuns e ilustrações),
além de quadrinhos antigos e raros da Garagem Comics e Releitura
de capas de quadrinhos nacionais.
De segunda à sexta, das 9 às 17 h,
na Av. Benjamim Constant, 1633 –
Centro.

Popularização do Teatro
Dois espetáculos ainda podem
ser conferidos na Campanha de Popularização do Teatro, que acontece em Campinas no mês de janeiro, com preço único de R$ 15. No
dia 29/01, o Grupo Dezz apresenta a peça infantil João e Maria em
duas sessões (11 e 16 h), enquanto
a Cia Sotac apresenta a peça “Deu
A Louca Na Mulherada às 19h30 no
Teatro Castro Mendes - Praça Correa de Lemos, s/n. Vila Industrial –
Tel.: 3272 9359.
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‘Trunfo’ usa o Circo
O espetáculo ‘Trunfo’ mistura arte circense e mitologia, em
apresentação única e gratuita no
dia 19/02, às 19 h, no espaço cultura Nano Circo, em Barão Geral-

Ônibus a R$4,50, não!!
No dia 08/02 está sendo convocado um ato pela revogação do aumento do ônibus em Campinas,
com concentração no Lago do Rosá-
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Com 27 anos de tradição,
agora em Campinas

“Nós da Pizza Madre trabalhamos sempre com
os melhores produtos do mercado para atender
o bom gosto e requinte dos nossos clientes.
A Farinha “00” Italiana ‘5 stagione’ é uma das
melhores do mundo e adepta a longa fermentação
que proporciona mais sabor e crocância.’’
Av Nossa Senhora de Fátima 964 - Taquaral - www.pizzamadre.com.br - www.facebook.com/PizzaMadrePizzaria
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Aquarius
A produção Aquarius (direção
de Kléber Mendonça Filho) será
exibida gratuitamente neste domingo (29/01) às 18h30 no MIS
Campinas, dentro da mostra Os
Melhores de 2016. O Museu da
Imagem e do Som, fica no Palácio
dos Azulejos - Rua Regente Feijó,
859, Centro. Tel.: 3733 8800.
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Marcha da Maconha
No sábado, dia 04/02, às 16h30,
a Lagoa do Taquaral receberá uma
marcha pacífica a favor da liberação
da maconha. A concentração será na
concha acústica, ao som do reggae.
O evento está sendo divulgado por
vários grupos no facebook.

Festival Internacional
A 13ª edição do FEVERESTIVAL Festival Internacional de Teatro de
Campinas - acontece de 12 a 24 de
fevereiro, com 13 dias de programação que envolve mais de 50 atividades diversificadas em diferentes espaços da cidade. A programação completa será divulgada
no dia 3/02 e poderá ser consultada em detalhes no www.feverestival.com.br.
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Livro da youtuber gamer
No domingo, dia 29/01, a youtuber gamer Bibi Tatto fará o pré-lançamento do livro ‘Isolados – O enigma’, na Livraria Leitura - Parque Dom
Pedro Shopping - a partir das 13 horas. A tarde de autógrafos terá distribuição de senhas na livraria, nos dias
anteriores. O evento encerra as oficinas gratuitas da 3ª Edição do Minecraft Tour, direcionado ao público infanto-juvenil. Av. Guilherme Campos, 500 – ao lado da praça de Alimentação.
Diversidade cultural
Culturas diferentes, costumes diferentes – A importância de conhecer hábitos e peculiaridades dos visitantes estrangeiros é o tema do lançamento que ocorre na sexta, 10/02,
na Livraria Cultura do Galleria Shopping, das 18h30 às 21h30. Editado
pela Pontes Editores tem como autores Nicola Maria Peuntner, Juçara
Ribeiro de Sá Cofiño e Sven Dinklage. Rod. Dom Pedro I, s/ nº - Jardim
Nilópolis. Tel.: 3706 1200.

