
VITÓRIA Justiça extingue ação contra donos deste Jornal!

Depois de tentar impedir a circulação 
do Jornal Alto Taquaral por duas ve-
zes na Justiça comum, a editora do 

jornal Folha do Taquaral, Eliane Sabo-
to, tentou novamente criminalizar os 

jornalistas 
Gilberto Gonçalves e Cibele Vieira, 

através de queixa crime, mas o Tribu-
nal de Justiça extinguiu o processo. 

Pela terceira vez, não conseguiu 
sucesso na intenção de barrar a cir-

culação 
de um veículo de imprensa ético e 

comprometido com sua comunidade.  

Veja a íntegra do despacho da juíza 
Érika Fernandes Fortes: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE CAMPINAS
1a. VARA CRIMINAL
PROCESSO DIGITAL

103294-02.2017.8.26.0114
Crimes contra a 

proproedade industrial
Autor: Eliane Perez de

 Miranda Saboto e outro
(Jornal Folha do Taquaral)

Réu: Maria Cibele V. Gonçalves
e Gilberto Gonçalves  (Jornal alto Ta-

quaral)

Juiza de Direito: 
Dra. Erika Fernandes Fortes

Vistos.
Trata-se de queixa-crime ajuizada por 
Eliane Perez de Miranda Saboto con-
tra Maria Cibele V. Gonçalvese Gilber-
to Gonçalves, ambos qualificados nos 
autos.

É breve o relatório.

DECIDO
A hipótese é de rejieção da queixa-cri-
me face ao decurso de prazo decaden-
cial para o ajuizamento da ação penal.
Segundo informnado nos autos, a 
querelante, desde de 2011, já tinha 
ciência inequívoca da autoria do cri-
me em tese perpetrado pelos querela-
dos, tanto que ingressou com ação ci-
vel visando a abstenção do uso d mar-
ca em face da empresa Agência de No-
tícias E editora Comunicativa LTDA, re-
presentdada pelos querados, confor-
me certidão de fl. 6666.
Todavia, a presente queixa-crime só 
foi distribuida em 27/01/2017, mui-
to após o prazo de seis mese previstos 
pelo art. 38, parágrafo único do CPP.
Ante o exposto REJEITO A QUEIXA-CRI-
ME ajuizada por Eliane Perez de Mi-
randa Saboto contra Maria Cibele V. 
Gonçalves e Gilberto Gonçalves, o que 
faço com o fulcro no disposto no art. 
395, II do CPP e, por conseguinte JUL-
GO EXTINTA SUA PUNIBILIDADES, com 
fundamento no art. 107,  IV do CPP.

P.R.I.C.

Campinas, 02 de junho de 2017

CERTIDÂO
Certifico e dou fé  que nesta data dis-
ponibilizei a sentença retro no siste-
ma SAJ, tornando-a pública. Nada 
Mais. Campinas 02 de junho de 2017 
- Eduardo Henrique Lepiani Angelini, 
Assitente Judiciário

VENDIDO!

R$ 1.510.000,00

 CONFLITOS DO PLANO DIRETOR

Prefeitura pretende liberar verticalização
na avenida Almeida Garret onde está o Ecolife

CPFL SE TRANSFORMA

Shopping, hotel 
e moradia
Página 5

A volta do 
trem turístico

Página 5

‘MARIA FUMAÇA
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Ecolife...

Prioridade invertida
Por mais incrível que possa parecer, os administradores da Garden Galeria na 

Rua Adelino  Martins, inverteram a prioridade entre pedestre e veículo motoriza-
dos ao pintar na calçada em frente a estabelecimento um PARE para os pedestres 
na saída da garagem. Ali o pedestre deve priorizar a passagem dos veículos sobre 

a calçada e não o contrário, como prevê o Código Nacional de Trânsito...

Unicamp rumo à democratização
JORNALISMO CIDADÃO CAMPINAS/SP

ANO 9 - 2017

A Uni-
v e r s i d a -
de Esta-
dual de 
Campinas 
(Unicamp) 
a p r o v o u 
o encami-

nhamento para reserva de va-
gas de alunos pobres e negros. 
Tais cotas étnico-raciais pode-
rão valer a partir de 2019, o 
que é mais um passo rumo à de-
mocratização da universidade 
no Brasil.

As cotas, que garantem 
acesso de pessoas negras, par-
das, índios, pessoas com defi-
ciência, egressos de escolas pú-
blicas etc., são a única forma 
de, a curto e médio prazos, pro-
mover o princípio constitucio-
nal da igualdade.

Sem a garantia de espaço 
para as minorias sociais, cer-
tamente mais uma geração de 
brasileiros marginalizados se-
ria excluída do meio universi-
tário. Perdendo tanto essas pes-
soas, em sua vida íntima, quan-
to o país, por desperdiçar talen-
tos e produtividade.

A Unicamp, a exemplo de di-
versas outras instituições de en-
sino superior, está promovendo 
uma acessibilidade alternativa 
para estudantes que de fato, e 
historicamente, possuem neces-
sidades especiais. Esta expres-
são, “necessidades especiais”, 
tão aplicada aos casos de pes-
soas com deficiência, na reali-

dade é o caso também dos bra-
sileiros descendentes de pes-
soas escravizadas por causa da 
cor de sua pele ou de sua ori-
gem familiar pobre.

Minorias de todas as cores 
e tribos sempre foram violenta-
das sem pudor. E a História não 
permite que nos enganemos: 
mulheres, homossexuais, pa-
gãos, operários etc., a elite, de 
cada época ou lugar, justamen-
te se fez elite sobre esses grupos 
explorados e diminuídos em sua 
humanidade.

A resposta democrática a tal 
injustiça social são os meios ju-
rídicos especialíssimos de rein-
clusão. Isto é, por meio da for-
ça da lei, da interpretação pro-
gressista dos princípios uni-
versais, obrigar que uma co-
ta sociologicamente significati-
va das minorias esteja presente 
em todos os meios da socieda-
de, inclusive no ensino superior.

Enfim, tais métodos são pau-
tados em uma ética das virtudes 
que, por olhar para o passado 
e ver tanta indiferença com re-
lação ao pobre e ao povo, pro-
põehoje agir impositivamente 
na proteção dos grupos margi-
nalizados a fim de que, nos pró-
ximos anos e décadas, os filhos 
de tais pessoas realmente te-
nham todos os seus direitos uni-
versais garantidos.

 * Wellington Anselmo 
Martins, mestre em Comuni-
cação (Unesp), graduado em 

A notícia do arremate em 
leilão do terreno onde seria er-
guido o condomínio Ecolife pe-
la construtora Ellegance, por 
R$ 1.510.000,00 colou uma pul-
ga atrás da orelha dos morado-
res da região e responsáveis pe-
lo embargo da obra.

Acontece que na proposta 
do Plano Diretor apresentada 
pela Prefeitura, a Av. Almeida 
Garret - onde fica o terreno - es-
tá incluida entre as viais onde 
se pretende permitir a vertica-
lização.

Se o Plano Diretor for apro-
vado com esta característica, o 
atual proprietário poderia reer-
guer o prédio no local? Esta é 
a pulga colocada atrás da ore-
lha dos moradores que lutaram 
muito para evitar a construção. 
O comprador já estaria infoma-
do da proposta de alteração na 
via onde está o imóvel?

Em reuniões dos moradores 
do Taquaral e bairros limitro-
fes a posição é de evitar a verti-
calização em algumas vias pro-
postas pela Prefeitura, como no 
caso específico da Av. Almeida 
Garret.

Os probelemas consequen-
tes de tal medida foram apon-
tados em mapas e relatórios 
encaminhados virtualmente à 
Prefeitura e parte dele deverá 
ser encaminahda ao MP - Mi-
nistério Público como forma de 
garantir os interesses da popu-
lação local.

Resta esperar a conclusão 
do processo de encaminhamen-
to do Plano Diretor para depois 
então buscar outras formas de 
impedir  a verticalização em 
vias que os moradores discor-
dam da aplicação desta medi-
da.

NIMESULIDA
O Procon considera preço de 

promoção do remédio aplica-
do pela Farmácia do Walmart 
e, ingenuamente, apontou em 
pesquisa diferença de 886% en-
tre o mais barato e o mais caro.

A JUSTIÇA SE IMPÔS
“Ante o exposto REJEITO A 

QUEIXA-CRIME contra proprie-
dade industrial, ajuizada por Elia-
ne Perez de Miranda Saboto (Fo-
lha do Taquaral) contra Maria Ci-
bele V. Gonçalves e Gilberto Gon-
çalves, (Jornal Alto Taquaral) o 
que faço com o fulcro no dispos-
to no art. 395, II do CPP e, por con-
seguinte JULGO EXTINTAS SUAS 
PUNIBILIDADES, com funda-
mento no art. 107,  IV do CPP.”  A 
decisão é da Juiza de Direito 
Dra. Erika Fernandes Fortes da 
1a. Vara Criminal de Campinas

http://colegiosmart.com.br/
https://www.facebook.com/colegiosmart/

contato@colegiosmart.com.br
whats: (19) 97172.2884 - tel: 3326.4463

“VENHA NOS CONHECER! 
EDUCAÇÃO COM AMOR 

E RESPEITO!”

CONCURSO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ATÉ 50% 
NAS MENSALIDADES PARA NOVOS ALUNOS

CLUBE DE FÉRIAS (3 A 28/07), PARA ALUNOS E NÃO ALUNOS, DE 4 MESES A 5 ANOS. 
VOCÊ ESCOLHE SE QUER PARTICIPAR POR DIA, POR SEMANA OU O MÊS INTEIRO.

Academia do CPP 
O Centro do Professorado Pau-
lista, no Taquaral, tem acade-
mia funcionando no período da 
manhã. Trabalho especial com 
idosose preços acessiveis. Não 
precisa ser associado do CPP. 
Informe-se: Av. Dr. Heitor Pen-
teado, 1653 – Tel.: 3231 3960. 

Fotografia 
O Instituto de Fotografia Apli-
cada de Campinas (IFA Campi-
nas) foi criado a partir de expe-
riências educacionais e suporte 
a fotógrafos e nasce em Campi-
nas para ser uma comunidade 
de apaixonados por fotografia, 
desenvolvendo e fomentando 
o conhecimento e o mercado. 
Av. Heitor Penteado 186 – Jd. 
N.S.Auxiliadora. Tel.: 3213 
1371 / 3241 5368. 

Croissant & Cia
Mais de 20 tipos de salgados 
fritos, assados ou congelados, 
com sistema de delivery ou en-
comendas para retirada. Fun-
ciona das 9 às 22 h e atende 
pelo telefone 3294 7040. Ave-
nida Júlio Prestes 441 (quase 
esquina com avenida N.S. de 
Fátima).

Prince Barbearia 
Um novo salão masculino está 
na Rua Jorge de Figueiredo 
Corrêa, 1279 - Parque Taqua-
ral. Funciona das 9 às 21 h. 
Tel.: 4141 0752 / 99292 1515.

Junco & Cia. 
Móveis de junco e fibras sin-
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téticas que podem ser usados 
em áreas internas ou externas 
está com loja no Balão da Vila 
Nova - Av. Monsenhor Jerô-
nimo Baggio, 46 – Tel.: 3258 
1112 – www.juncoecia.com.br
Nail Club
Se o assunto é manicure, de-
pilação ou sobrancelha, uma 
nova opção é o Nail Club do 
bairro Mansões Santo Anto-
nio: Rua Adelino Martins nº 
390, em frente ao Dalben. Tra-
balha com agendamento pelo 
telefone 3256 3329.  

Lava rápido
O lavador de veículos Auto Bri-
lho, que atendia na Rua Ade-
lino Martins, está de endereço 
novo: mudou para a Rua Her-
mantino Coelho 551 – Agenda-
mentos pelo tel.: 98204 0489 / 
98263 0043. 

Best Center Taquaral 
Grupo de lojas localizado na 
Av. Theodureto de Camargo, 
109 – recebeu mais um empre-
endimento: a FarMaestra. A 
nova loja está junto a Coba-
si, ao Dia Market e Burguer  
King, já instalados no local. 
  
Casa Espírita
O Grupo Espírita Trabalho e 
Esperança está sediado na Rua 
Latino Coelho 1234, no Parque 
Taquaral, onde são realizadas 
reuniões para evangelho e pas-
ses às terças e sextas (das 20 às 
21h), e aos sábados para jovens 
(13h45 às 15h) e evangelização 
(14 às 15h).  www.gete.org.br 

Comércio local se agita

ANUNCIE E ENTRE 
EM 150 CONDOMÍNIOS



Campinas/SP - 24 JUNHO 2017                                                                                    JORNALISMO CIDADÃO                                                                                                          Jornal ALTO TAQUARAL    3

Ecolife é arrematado por R$ 1.510 mi
LEILÃO FOI REALIZADO NO DIA 31/05

A divulgação do leilão foi feita pe-
lo leiloeiro Zukerman Leilões e foi rea-
lizado a partir das 15 horas do dia 31 e 
encerrado no mesmo dia. O lance míni-
mo era de R$ 1.500.000,00 e o usuário 
Ellegance ofereceu R$ 1.510.000,00 ar-
rematando o imóvel. Ainda não há in-
formações sobre como o terreno que fica 
na Avenida Almeida Garret, 1.100, será 
utilizado pelo novo proprietário.

HISTÓRIA
ECOLIFE 

VIVER AQUI FAZ BEM
Justiça pára a obra

(da edição de março de 2009)

A Prefeitura de Campinas cassou o 
alvará de construção do edifício Ecolife 
no dia 13 de março de 2009, por uma li-
minar que obrigou o cumprimento da de-
cisão judicial de 10 de dezembro. Locali-
zado na rua Almeida Garret (Taquaral), 
o empreendimento que já comercializou 
mais de 70% das unidades foi autorizado 
com base em uma lei considerada incons-
titucional. A lei, que já foi revogada, per-
mitiu a construção do edifício de 20 anda-
res em local onde prédios são proibidos pe-
lo Plano Diretor da cidade. 

A Prefeitura  entrou com uma ação de 
embargo solicitando a modulação da Lei, 
embora o próprio processo já tenha ana-
lisado e negado o pedido de manutenção 
das licenças já concedidas. Consultada, a 
Prefeitura decidiu não se manifestar so-
bre o assunto.

No dia 10 de dezembro de 2008,  o 
Tribunal de Justiça de São Paulo jul-
gou procedente a ADIN (Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade) requeri-
da pelo Procurador Geral de Justiça, ar-
gumentando a ilegalidade das Leis Mu-
nicipais n. 11.764/2003, 11.878/2004 e 
12.162/2004, que alteraram s regras de 
zoneamento na cidade.

A decisão impossibilitava a modula-
ção dos efeitos da lei e teve efeito retroati-
vo. Mas a cassação do alvará da obra só 

foicumprida pela Prefeitura no dia 12 de 
março, após dois moradores vizinhos ao 
prédio terem entrado com um mandato de 
segurança, que resultou em uma liminar. 
Notificada, a Prefeitura teve 48 horas pa-
ra embargar a obra, que desde o dia 13 de 
março está paralisada.

Os vizinhos da obra, que acompa-
nham ocaso desde o início, alegam que a 
Construtora sempre manteve uma postura 
de ignorar as pendências judiciais, apres-
sando a obra mesmo depois da entrada da 

Vista privilegiada do Parque Portugal e da Lagoa do Taquaral, pretendida pelos compradores, na época, ficou no sonho de cada um

Adin. Eles dizem que, em 10 de dezem-
bro, quando a Adin foi julgada proceden-
te, estava sendo concretada a segunda la-
je da garagem do Ecolife. Em 13 de março 
de 2009, quando a liminar cassou o alva-
rá de construção, já haviam sido concluí-
dos quatro andares.

A pressa em erguer o prédio levou 
ao trabalho noturno que, segundo os mo-
radores dos arredores, chegou a ultrapas-
sar os horários permitidos, em um tra-
balho ininterrupto, avançando até a ma-

drugada, atravessando domingos. O ex-
cesso de barulho fora de hora está descri-
to em vários Boletins de Ocorrência regis-
trados no 4º Distrito Policial e uma quei-
xa no fone 156, da Prefeitura, protocola-
da em 17/02/09.

Em audiência realizada no dia 13 de 
março, o Procurador Geral de Justiça de 
São Paulo, Fernando Grella Vieira, rece-
beu representantes do Secovi (Sindicato 
da Habitação) e do Sinduscon (Sindica-
to da Construção) de São Paulo, que leva-

ram na pauta a Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade de leis municipais de Cam-
pinas – Processo nº 163559-0/0-00.

Segundo a Assessoria de Imprensa 
da Procuradoria, as entidades informa-
ram que vão postular no Tribunal de Jus-
tiça de SP um pedido de modulação dos 
efeitos da Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade das leis. Na prática, esta ação 
pretende delimitar os efeitos da inconstitu-
cionalidade, respeitando as ações concre-
tizadas até a decisão. Até que a ação seja 
julgada, continua valendo a decisão de in-
constitucionalidade.

PREFEITURA SE CALA

Procurada para falar sobre o ca-
so, a Ecoesfera Empreendimentos Sus-
tentáveis informou, por meio de nota à 
imprensa, “que recebeu a notificação e 
acatou a decisão tomada pela Prefei-
tura para interromper as obras do em-
preendimento Ecolife Lagoa Taquaral. 
O departamento jurídico está tomando 
as providências garantidas por Lei pa-
ra continuarmos a construção e entre-
ga do projeto”.

A empresa disse ainda que os 
clientes estão sendo informados sobre 
o andamento do processo. Já a Secre-
taria de Negócios Jurídicos da Prefei-
tura decidiu não falar sobre o assunto.

As cerca de 150 famílias que ad-
quiriram apartamentos no edifício 
Ecolife continuam confiantes que a 
obra será liberada. Uma prova disso é 
que a maioria deles continua pagando 
as parcelas rigorosamente em dia. Se-
gundo um dos representantes do gru-
po comprador, Mauricio Cruz Zanelli, 
“a inadimplência no empreendimento 
é de menos de 1% e isso revela o ní-
vel de confiança de quem investiu nes-
se imóvel”. 

Depois que o Tribunal de Justi-
ça julgou as declarações de embargo, a 
obra parou definitivamente. 

Taquaral é contra a verticalização A proposta da Secretaria de Pla-
nejamento da Prefeitura de Campi-
nas prevê liberar a verticalização 
em algumas avenidas da região. En-
tre elas está a Av. Almeida Garret 
(destacada em cinza no mapa, on-
de fica o terreno onde começou a ser 
construído o Ecolife). A insatisfa-
ção tem sido geral por parte das en-
tidades que representam a socieda-
de civil. 

MP PEDE NOVO ADIAMENTO 

O Ministério Público, que acom-
panha a revisão do Plano Diretor 
Estratégico, enviou no dia 23 de 
junho uma nova proposta de adia-
mento do prazo final para a apre-
sentação do projeto de revisão do 
PDE para 30 de outubro de 2017.  

Neste documento, a promotoria 
considera a necessidade de compa-
tibilizar os planos municipais seto-
riais no projeto de revisão e destaca 
a importância da incorporação do 
Plano de Mobilidade Urbana, ainda 
não concluído. 

O promotor Valcir Kobori sa-
lienta também a necessidade de am-
pliar e garantir a participação po-
pular na revisão da LUOS – Lei de 
Uso, Ocupação e Parcelamento do 
Solo - que deveria estar sendo rea-
lizada concomitantemente à revisão 
do Plano Diretor. 

E pede a divulgação da agenda 

com o cronograma de todas as ativi-
dades do processo de revisão da Lei, 
inclusive permitindo a participação 
popular. E também a divulgação da 
minuta oficial contendo ideias bási-
cas do projeto da LUOS. 

DIVULGAR OU ESCLARECER? 

A entrega do Plano Diretor – 
diretrizes de planejamento, orde-
namento e crescimento da cidade 
para os próximos dez anos - deve-
ria ter sido feita no final de 2016, 
mas seu adiamento até 15 de julho 
de 2017 foi proposto pelo Ministé-
rio Público, para permitir a parti-
cipação popular. 

Embora a Prefeitura tenha di-

vulgado que realizou 51 ativida-
des com a participação da comu-
nidade entre 2014 e 2017, as enti-
dades alegam que as reuniões são 
realizadas sem a prévia divulga-
ção dos documentos, sem um con-
teúdo esclarecedor e sem seguir a 
metodologia proposta pelo Conse-
lho da Cidade.  

Os mapas com as alterações re-
ferentes à região do Taquaral, por 
exemplo, não foram disponibili-
zados no site do plano Diretor. Só 
tiveram acesso a ele as entidades 
que solicitaram formalmente à Se-
cretaria de Planejamento. 

CONCIDADE QUER DADOS

A Comissão de Participação So-
cial do Concidade protocolou ofício à 
Prefeitura/SEPLAN no dia 28 de ju-
nho, requerendo a ampla, livre e de-
simpedida disponibilização das Ba-
ses de Dados do SIG (Sistema de In-
formação Geográfica) – onde estão os 
detalhes e o geomapeamento digital 
do projeto oficial, permitindo visua-
lizar com clareza as intervenções pro-
postas. 

A entidade justifica o pedido diante 
da necessidade de transparência do pro-
cesso, uma vez que os ofícios protocola-
dos de cidadãos e entidades solicitando 
detalhamento não são respondidos pe-
las autoridades.  E a população, sem ter 

clareza do que está sendo proposto pa-
ra sua região, não consegue opinar ade-
quadamente. 

TAQUARAL NÃO SE VÊ REPRESENTADO

Moradores da região do Taquaral 
se reuniram para discutir a proposta 
de revisão do Plano Diretor apre-
sentado pela Prefeitura e relatam 
que as demandas apresentadas pe-
los bairros não estão sendo consi-
deradas na proposta oficial, como 
é o caso da vertilicazação e na im-
plantação de corredores de ônibus 
cortando os bairros para servirem 
outros locais. 

Eles relatam sua frustração pe-
rante as “Apresentações das Devo-
lutivas” realizadas pela Prefeitura/
SEPLAN quando, ao invés de deta-
lhar os diagnósticos da população 
nas Oficinas realizadas anterior-
mente, se resumiu a uma apresen-
tação genérica com descritivo de 
percentuais temáticos. 

Os moradores alegam que a in-
formação detalhada é subsídio e 
pré-condição indispensável à Parti-
cipação Popular, e que não houve a 
apresentação de documentos ou es-
clarecimento de dúvidas pontuais.  
Eles pedem ainda que o Diário Ofi-
cial do Município seja usado para 
divulgar a proposta oficial, como 
forma de ampliar o conhecimento 
e debate pela população. 

Mapa da proposta do Plano Diretor com os 
viários para verticalização destacados em cor

PROPOSTA DO PLANO DIRETOR
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DO CONSERVATÓRIO CARLOS GOMES PARA O MUNDO

Prof. Terranova coreografa
em Astana no Cazaquistão

Coordenador e professor do Cur-
so Profissionalizante de Dança do 
Conservatório Carlos Gomes, Ruben 
Terranova, coreografou Astana Bal-
let, no Cazaquistão (ASIA) na cida-
de de Astana para a temporada de 
2017/18. O CCG, onde Ruben é pro-
fessor,  fica no Santa Cândida.

O espetáculo que estreou nos 
dias 25 e 26 de maio, juntamente 
com “Serenade” de George Balan-
chine, em dois dias de sessões lota-
das, leva o nome “CONTRASTES”. 
É uma peça que representa tudo 
aquilo que é ambíguo e dúbio, des-
de luz e sombra até os sonhos e a rea-
lidade. Para além dessas apresenta-
ções, o grupo percorrerá a Europa 
com a coreografia do professor Ru-
ben.

Na plateia, a sensação é de que 
o público está em um mundo oníri-
co diante desse ballet moderno. ”To-
dos nós e os elementos dos nossos so-
nhos. Desconhecemos o poder que 

eles possuem e alguns episódios de-
monstram o desejo da nossa alma”, 
assim é expresso no programa do es-
petáculo.

 “Estou muito feliz em apresen-
tar meu trabalho aqui. A ideia do 
meu balé ecoa de perto com a sua ci-
dade. Astana tem contrastes muito 
brilhantes, edifícios incríveis e pa-
rece um grande sonho que se trans-
formou em realidade. O mesmo po-
de ser dito sobre o conceito da minha 
performance”, diz  Rubén Terranova

Sobre Astana Ballet:
Astana Ballet foi fundada em 

2012 pelo chefe de estado do Caza-
quistão Nursultan Nazarbayev. De-
pois de quatro anos, a companhia já 
conquistou a aclamação da crítica 
no país de origem e participa de fes-
tivais ao redor do mundo, passando 
pelos EUA, França, Áustria, Japão, 
China e Rússia. Este ano a compa-
nhia faz turnê por São Paulo, Rio de 
Janeiro e outras cidades.

Ruben Terranova diante do cartaz do espetáculo do Astana Ballet,  na cidade de Astana

DIFERENÇA DE PREÇO DE 886% NÃO É REAL

Promoção induz Procon a erro

                       CIMED                                         EUROFARMA                                               EMS
                    R$ 18,00                                              R$ 21,00                                              R$ 24,00
                       886%                                                   1.129%                                                  1.290%

Não foi dificil descobrir onde es-
tá a Nimesulida com maior preço de 
Campinas. Bastou entrar na nova loja 
da Drogasil na Rua Adelino Martins 
para  encontrar o medicamento, do la-
boratório Cimed, vendido a R$ 18,00 
considerado o maior preço em pes-
quisa recente realizada pelo Procon. 
O instituto também apontou o me-
nor preço: R$ 1,86 sem mencionar que 
era promocional na Farmácia do Wal-
mart, o que levou à diferença de 886% 
entre o preço praticado pelas farmá-
cias. Hoje, porém, a farmácia vende o 
produto mais  barato a R$ 10,37 infor-
mando que a promoção acabou na vi-
rada do mês e, desta forma, a diferen-
ça cai para 57,54%.

Mas além disso, há um pequeno 
desvio não considerado pelo Procon 
em sua pesquisa sobre o preço do me-
dicamento Nimesulida, pois na mes-
ma farmácia Drogasil o medicamento 
tem preços diferentes, dependo do la-
boratório, o que leva à uma diferença 
ainda maior em relação ao mais bara-
to apontado pela pesquisa, no caso do 
medicamento do laboratório Eurofar-
ma, o preço é de R$ 21,00 chegando 
à 1.129% de diferença com o  menor 
preço e no caso do laboratório EMS o 
preço e de R$ 24,00 elevando a dife-
rença para 1.290%

A PESQUISA DO PROCON

Pesquisa realizada pelo Procon/
SP conjuntamente com Procons de 
outras cidades, inclusive Campinas, 
apontou que a cidade é a campeã na 
diferença de preços entre medicamen-
tos. Foram pesquisadas 10 drogarias, 
de diversos bairros e 66 medicamen-
tos, 34 de referência e 32 genéricos.

Campinas foi a cidade em que foi 
encontrada a maior diferença de pre-
ço na pesquisa realizada pelos nú-
cleos regionais da Fundação Procon
-SP, órgão vinculado à Secretaria da 

Justiça e da Defesa da Cidadania, em 
80 farmácias e drogarias de 11 cida-
des do interior e litoral do estado re-
vela diferenças de até 868,82% nos 
preços dos medicamentos.

O medicamento genérico Nime-
sulida, 100 mg, 12 comprimidos, foi 
encontrado na Drogasil Campinas 
por R$ 18,02 e Farmácia Walmart, 
R$ 1,86  (porém em promoção) – di-
ferença de 868,82% e de R$ 16,16 em 
valor absoluto.

Entre os medicamentos de refe-
rência, a maior variação também foi 
em Campinas: o medicamento Amo-
xil (Amoxicilina), da Glaxosmithkli-
ne – 500 mg, 21 cápsulas – foi encon-
trado em um local por R$77,71 e em 
outro por R$ 16,24. O que represen-
ta uma variação de 378,51% e de R$ 
61,47 em valor absoluto.

O levantamento compara os pre-
ços entre os genéricos, entre os de re-
ferência e também compara a média 
dos preços entre eles.

Valores do medicamento Nimesu-
lida encontrados na pesquisa do Pro-
con em  maio e do Jornal ALTO TA-
QUARAL em junho  nas mesmas 10 
farmácias. A Drogal tinha o maior 
preço em maio R$ 18,02 que com-
parado  com o menor preço da Far-
mácia Walmart R$ 1,86 e que indu-
ziu o Procon a apontar a diferença de 
886%.  Em junho porém, a diferença 
máxima não passa de 60%

PREÇOS DE JUNHO
Droga Extra
Maio: R$ 9,37 - Junho: R$ 9,37
Droga Raia 
Maio: R$ 17,03 - Junho: R$ 17,03
Drogal 
Maio:  R$ 18,02 - Junho: R$ 10,28 
Drogão 
Maio: R$ 17,18 - Junho R$ 15,95 
Carrefour 
Maio: R$ 16,22 - Junho: R$ 12,92
São Paulo 
Maio: R$ 11,71 - Junho: R$ 11,69
Drogasil 
Maio:  R$ 12,15 - Junho: R$ 18,00
Onofre 
Maio: R$ 11,71 - Junho: R$ 9,29 
Pague Menos
Maio: R$ 12,15 - Junho: R$ 17,20
Walmart
Maio: R$ 1,86 - Junho: R$ 10,3
Média maio: R$12,84 - Jun: R$ 12,96

Dos itens comparados, a Far-
mácia Walmart apresentou a maior 
quantidade de produtos com menor 
preço (40 produtos) com o Nimesuli-
da vendido, em promoção, por R$ 1,86.

O Plano Nacional de Resíduos Só-
lidos do Ministério do Meio Ambiente 
indica que os resíduos orgânicos corres-
pondem a mais de 50% do total de resí-
duos sólidos urbanos gerados no Brasil. 
Ao olhar para esse volume, a adoção de 
processos de reciclagem passa a ser um 
caminho sem volta. E se tratando de re-
síduos orgânicos a compostagem é uma 
boa solução, independente da escala a ser 
adotada, doméstica ou comercial.

E foi justamente olhando para esse 
horizonte que um condomínio da nossa 
região vêm buscando entender o proces-
so e incorporar a prática entre os mora-
dores.  Há cerca de um mês o condomí-
nio Antilhas inaugurou um programa de 
compostagem de materiais orgânicos. 
O objetivo: contribuir com o meio am-
biente e gerar economia de despesas no 
cuidado com sua área verde.

“Nosso condomínio busca contri-
buir com o meio ambiente de diversas 
maneiras. Seja separando o lixo reciclá-
vel, seja reciclando óleo de cozinha ou 
economizando água. E agora começa-
mos a fazer a compostagem de materiais 

orgânicos”, disse o síndico Milton Silva 
Junior.

Segundo ele, a experiência está sen-
do bastante positiva, uma vez que todo 
o material orgânico, antes descartado 
para a coleta pública, agora é reciclado e 
se transforma em adubo que é usado na 
área verde do próprio condomínio. “Já 
não gastamos com a compra de adubos 
no mercado. Anualmente a economia 
será bem significativa, já que possuímos 
uma grande área verde”, disse Milton.

O trabalho no condomínio come-
çou com a conscientização dos morado-
res sobre a importância da reciclagem. 
Depois passou pela aquisição de um 
triturador para dar dinamismo à técnica 
utilizada e agora os insumos de alta qua-
lidade já são uma realidade. “Usamos 
para os jardins, em nosso bosque e na 
nossa horta comunitária, que oferece aos 
moradores hortaliças orgânicas”, disse 
Milton.

Para a engenheira ambiental e civil 
Ana Paula Bortoleto, professora e dou-
tora do departamento de Saneamento 
Ambiental da Unicamp (Universidade 

Estadual de Campinas) o uso da com-
postagem por parte de condomínios é 
uma solução bastante eficaz e impor-
tante, e que tende a ser disseminada pois 
traz ganhos para todos os lados.

“É uma prática muito positiva, pois 
além de serem considerados grandes 
geradores de resíduos, os condomínios 
conseguem boa seleção da matéria or-
gânica e evitam o descarte e os impactos 
ambientais decorrentes do despejo desse 
material nos aterros sanitários”, disse.

Segundo a especialista, o geren-
ciamento dos resíduos orgânicos den-
tro de condomínios incentiva ainda os 
moradores nas questões ambientais. 
“Por ser uma coleta seletiva a produção 
de húmus passa a ser de alta qualidade 
podendo servir ao próprio condomínio 
e até gerar renda se for o caso. O envolvi-
mento com as questões ambientais passa 
a ser muito forte”, completa.

No entanto, a especialista faz uma 
ressalva de que a implantação de projetos 
de compostagem, mesmo que em escala 
doméstica, deve sempre ser acompanha-
do de orientações técnicas.

ANTILHAS APROVEITA MATERIAL ORGÂNICO

Condomínio adota compostagem
RODRIGO ROSSI

Milton, o síndico mostra terra preparada na compostagem do Condomínio Antilhas
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Mesmo com estruturas aban-
donadas, projeto inadequado e uso 
verbas sob suspeita, o Conselho da 
Agemcamp (Agência Metropolita-
na de Campinas) incluiu a Maria-
-Fumaça no projeto turístico da 
Região Metropolitana, durante a 
reunião realizada em 20 de junho. 
O projeto será enviado para a Câ-
mara Temática de Turismo para ser 
detalhado e em seguida colocado 
para deliberação e busca de recur-
sos para implantação.

A ideia - segundo o vice-prefeito 
de Campinas, Henrique Magalhães, 
que apresentou o projeto aos con-
selheiros – é expandir o trajeto em 
dois quilômetros, da Estação Anhu-
mas até a Praça Arautos da Paz, no 
Taquaral. Hoje a Maria-Fumaça 
faz passeios turísticos aos finais de 
semana no trecho de 25 km entre 
Campinas (Estação Anhumas) e Ja-
guariúna.   

UMA VELHA HISTÓRIA

A ampliação do trajeto foi 
anunciada em 2010, depois que a 
Petrobras cedeu R$ 1,5 milhão para 
a primeira etapa da obra. Com essa 
verba a Prefeitura deveria contra-
tar os projetos arquitetônico, estru-
tural e executivo da obra e a cons-
trução das vigas do trecho aéreo. 
A segunda etapa (reconstrução do 
leito e construção dos pilares para 
as vigas), seria de responsabilidade 
da Prefeitura, que tinha como pa-
trocinador o Ministério do Turismo 

– através da Caixa Econômica Fe-
deral. 

Mas a obra parou porque a em-
presa contratada alegou falhas no 
projeto arquitetônico. Em 2012 a 
Associação Brasileira de Preserva-
ção Ferroviária divulgou uma carta 
onde apontava os problemas que le-
varam ao abandono da obra, entre 
elas as falhas do projeto original e 
a mudança de curso no leito do tre-

cho feito pela Prefeitura, o que en-
careceu o projeto. Com a instabili-
dade política na época e a cassação 
do prefeito, a obra foi totalmente 
abandonada.  

O arquiteto Paulo de Tarso 
doou para a Prefeitura, em 2014, 
um novo projeto para expansão do 
trajeto da Maria Fumaça e havia 
expectativa de abertura para lici-
tação da obra no mesmo ano, com 

execução a partir de 2015. Na época 
foi divulgado que o custo do projeto 
era estimado em R$ 5 milhões, sen-
do R$ 4 mi do Fundo Municipal de 
Apoio ao Turismo e R$ 1 mi da Cai-
xa Econômica Federal. Mas o tema 
saiu de pauta. 

INTEGRAÇÃO FUTURA

Hoje o vice-prefeito Magalhães 

Projeto acabou entravado sem que os culpados pelos desacasos fossem respossabilizados e nem o dinheiro empregado no projeto inicial foi recuperado pelo poder público

AGENCAMP QUER INCREMENTAR O TURISMO EM CAMPINAS

Moradores e empresários do 
bairro Santa Cândida organizam 
um abaixo assinado onde pedem 
intervenção da Artesp - Agência de 
Transporte do Estado de São Pau-
lo - para a reabertura do acesso do 
bairro para a Rodovia Dom Pedro I 
(SP-065), na altura do Km 135.  Eles 
argumentam que não há justificati-
va técnica que impeça a reabertura 
da saída existente durante décadas. 

Desde a construção das margi-
nais da rodovia o acesso – que faz 
parte do viário oficial do município – 
foi fechado pela Concessionária Rota 
das Bandeiras. Como o bairro tem 
perfil industrial, os caminhões que 
escoam a produção local deixaram 
de ter acesso direto à rodovia, sendo 

obrigados a trafegar pelas congestio-
nadas vias internas do bairro. 

No abaixo assinado é solici-
tada a “intervenção junto aos ór-
gãos competentes no sentido de 
reavermos o acesso na altura do 
Km 135 da SP-065 sentido Campi-
nas/Jacareí. O acesso facilitava o 
escoamento do trânsito, que hoje 
encontra-se caótico e com poucas 
opções de rotas alternativas, de-
vido ao fechamento injustificá-
vel pela Concessionária Rota das 
Bandeiras”.

O documento receberá assina-
turas até 15 de julho. Os interessa-
dos em participar podem procurar o 
abaixo-assinado na recepção da Joal 
Escap (Rua. Lauro Vanucci nº 61). 

A intenção da CPFL Energia 
de otimizar o espaço do terreno 
ocupado por sua sede em Campi-
nas - no km 2,5 da rodovia Cam-
pinas Mogi Mirim – com a cons-
trução de um empreendimento de 
uso misto (comercial e residencial)  
já foi analisada como viável pelo 
Grupo de Análise de Projetos Es-
pecíficos (GAPE). 

A proposta prevê uma área to-
tal a construir de 369.011,09 m², 
com um Centro Comercial, Insti-
tucional e Estacionamento con-
tendo 4 subsolos, térreo, mais 2 
pavimentos; uma Torre Comercial 
(empresarial) e Hotel (220 aparta-
mentos) do 3º ao 19º pavimento e 
Heliponto; e uma Torre Residen-
cial do 3º ao 19º pavimento, com 
907 unidades habitacionais. 

Em manifestação no dia 22 
de junho, publicada pelo Diário 
Oficial do Município, o GAPE de-
talha o projeto apresentado pela 
Companhia Paulista de Força e 
Luz, para implantação de em-
preendimento na Rua Jorge de 
Figueiredo Corrêa nº. 1632. O pa-
recer tem validade de dois anos e 
avaliou a possibilidade de implan-
tação ‘sob condições’. 

Entre as exigências para libe-
rar a obra estão a implantação de 
4 viadutos sobre a Rodovia Eng. 
Miguel Noel Nascente Burnier li-
gando as duas marginais opostas, 

MAIS ADENSAMENTO

CPFL vai virar hotel e shopping

com rebaixamento de 5 m do leito 
da Rodovia. E a incorporação da 
diretriz viária de ligação da Rua 
Girassol com a Rua Luis Otávio, e 
prolongamento da Rua Luis Otá-
vio até a Rua Henrique Osvaldo, 
com previsão de dispositivo viário 
no entroncamento entre a Rua Gi-
rassol e Rua Luis Otávio. 

SANTA CÂNDIDA

Moradores querem 
abertura para D. Pedro I

Os acessos viários ao empre-
endimento serão realizados pela 
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 
Rua Jasmim e pela Rua Henrique 
Oswald. O grupo CPFL foi consul-
tado sobre o projeto, mas comu-
nicou que não pretende abordar 
o tema neste momento. A noticia 
surpreendeu a comunidade local.

Trânsito no local deve ser o mais impactado com mudança pretendida pela CPFL

Maria-Fumaça volta                     à cena                                                                         

Teixeira defende usar o veículo his-
tórico como parte da integração 
dos 20 municípios da RMC: “um 
projeto a ser feito a médio prazo, 
com o objetivo da integração que 
será proporcionada quando o trem 
intercidades começar a circular en-
tre São Paulo e Americana”. O pro-
jeto foi incluído também na propos-
ta do Plano Diretor, entre os planos 
urbanos para a orla ferroviária. 
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VAGAS REMANESCENTES

Inscrições de 17 a 28 de agosto

VACINAÇÃO

Atendimento prorrogado
pelo Ministério da Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde 
ampliou a vacinação contra Hepati-
te B e tanto homens quanto mulhe-
res de qualquer faixa etária poderão 
receber a dose em todos os Centros de 
Saúde de Campinas. A vacina é a me-
dida de prevenção mais eficaz contra 
a doença. Para ter a proteção garan-
tida são necessárias três doses: a se-
gunda deve ser aplicada 30 dias após 
a primeira e a terceira dose, seis me-
ses depois da primeira. 

As hepatites são doenças que ata-
cam o fígado. A hepatite B é uma 
doença sexualmente transmissível, 
causada por um vírus, mas que tam-
bém pode ser transmitido pelo con-
tato com sangue e por materiais cor-
tantes contaminados, como alicates 
de unha, agulhas, materiais cirúrgi-
cos e odontológicos e materiais utili-
zados para colocações de piercings ou 
realização de tatuagem

  
A Hepatite B, na maioria das ve-

zes, não apresenta sintomas. A doen-
ça, se não tratada, pode evoluir pa-
ra cirrose ou câncer no fígado. Por is-
so, é importante o diagnóstico preco-
ce da doença, que pode ser feito com 
um exame de sangue, disponível em 
qualquer Unidade Básica de Saúde.

 
GRIPE

Prorrogada até 7 de julho
A vacinação contra a gripe foi 

prorrogada até 7 de julho em todo o 
Estado de São Paulo. Em Campinas, 
as vacinas estão disponíveis em to-
dos os Centros de Saúde e para toda 
a população, sem restrições. A vacina 
aplicada em 2017 protege contra as 
gripes A (H1N1 e H3N2) e B e evita 
as complicações causadas pela gripe 
e doenças graves, como pneumonia. 

A cidade conseguiu abranger 
apenas 80,7% de cobertura vaci-
nal dos grupos prioritários e crôni-
cos com a campanha iniciada em 17 

de abril. A gripe, ou influenza, é uma 
infecção causada por vírus, que afeta 
o sistema respiratório, mais precisa-
mente nariz, garganta e brônquios. O 
contágio ocorre de forma direta atra-
vés das secreções das vias respirató-
rias da pessoa contaminada ao falar, 
tossir ou espirrar. 

HPV

Ampliada para os meninos
O Ministério da Saúde ampliou a 

vacinação contra o HPV para os me-
ninos com idade entre 11 e 14 anos. 
As doses são gratuitas em todos os 
Centros de Saúde de Campinas. A va-
cinação nas meninas de 9 a 14 anos 
continua normalmente. A vacina é 
injetável e aplicada em duas doses. A 
segunda deve ser recebida seis meses 
depois da primeira. Para ser vacina-
do, basta apresentar o cartão de va-
cinação ou documento de identifica-
ção. A estratégia tem como objetivo 
proteger contra os cânceres de pênis, 
garganta e ânus, doenças que estão 
diretamente relacionadas ao HPV. 

A Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) divulgou, 
nesta quarta-feira (31), o calendá-
rio de inscrições para as vagas re-
manescentes de 2017. As candida-
turas serão recebidas entre os dias 
17 e 28 de agosto. As vagas serão 
publicadas no início do processo.

Serão três fases, e uma extra 
para os candidatos a cursos que 
têm provas de habilidades especí-
ficas: exame de conhecimentos ge-
rais, com 40 questões envolvendo o 
conteúdo comum do ensino médio; 
análise de compatibilidade de currí-
culo; e uma prova específica de co-
nhecimento.

A primeira etapa ocorre no dia 

17 de setembro. Para a segunda, os 
candidatos devem entregar a do-
cumentação entre os dias 28 de se-
tembro e 4 de outubro na Direto-
ria Acadêmica da universidade. Os 
aprovados na segunda etapa deve-
rão fazer as provas de conhecimen-
to específico entre os dias 11 e 16 de 
dezembro, com resultado no dia 19 
de janeiro de 2018. Os candidatos 
que farão também as provas de ha-
bilidades específicas terão o resulta-
do no dia 7 de fevereiro de 2018.

Veja mais informações e os cri-
térios de aprovação no site da Com-
vest: http://www.comvest.unicamp.
br/vagas-remanescentes-2018/crite-
rios-de-aprovacao-2018/

INGLÊS

Exame de IETS em Barão
O exame IELTS (International 

English Language Testing System), 
teste de proficiência em inglês, usa-
do como forma de comprovação de 
domínio do idioma, agora está sendo 
aplicado em Campinas. Em parceria 
com a British Council, o Colégio Rio 
Branco tornou-se o único local no in-
terior e a primeira escola de Ensino 
Médio do Brasil a aplicar o exame de 
língua inglesa mais popular do mun-
do. A prova, que é aberta ao público, 

está com inscrições abertas até o dia 
06 de agosto e vai acontecer no dia 26 
de agosto.

A certificação tem reconhecimen-
to internacional e é requisito obriga-
tório para acesso a universidades, 
empresas e, atualmente, começou a 
ser exigida por consulados. Qualquer 
pessoa pode realizar o exame. O Co-
légio Rio Branco fica na Rua Cecília 
Feres Zogbi, s/nº, em Barão Geraldo. 
Tel.: 3303.1250. 

UNICAMP

Consu aprova adoção de cotas

O Conselho Universitário (Con-
su), aprovou em 30 de maio o princí-
pio das cotas étnico-raciais para in-
gresso nos cursos de graduação a par-
tir de 2019. Será constituído um Gru-
po de Trabalho (GT) que se encarre-
gará de discutir uma proposta de im-
plementação progressiva das cotas, 
complementada por critérios adicio-
nais.

O GT ficará encarregado de ela-
borar relatório nesse sentido, que se-
rá amplamente debatido nas unida-
des de ensino e pesquisa e nos órgãos 
colegiados específicos, antes de seguir 
para decisão final do Consu, em no-
vembro deste ano. O Modelo propos-
to será avaliado pelo Conselho Uni-
versitário em novembro.

A posição do Consu foi comemo-
rada pelos movimentos sociais e estu-
dantil que se concentraram, duran-
te a votação, do lado externo do pré-

Fotos: ANTONINHO PERRI | ANTONIO SCARPINETTI

Conselho Universitário aprovou por unanimidade a adoção de cotas étnicos-raciais e coloca Unicamp na vanguarda brasileira

dio onde está localizada a sala do ór-
gão. O reitor Marcelo Knobel classifi-
cou a posição do Conselho como “his-
tórica”, por avançar em relação às 
ações afirmativas já mantidas pela 
Unicamp, como o Programa de Ação 
Afirmativa para Inclusão Social 
(Paais), criado em 2004, e o Progra-
ma de Formação interdisciplinar Su-
perior (ProFIS), instituído em 2011. 

“Demos um passo importante 
com a aprovação do princípio das 
cotas étnico-raciais. Agora, vamos 
discutir com profundidade e sere-
nidade o modelo para implementá
-las. Nosso esforço será no sentido 
de fazer com que a sociedade este-
ja representada na Universidade”, 
afirmou.

Para Knobel, a implantação 
das cotas étnicos-raciais atenderá 
a uma demanda histórica dos mo-
vimentos sociais, proposta que já 

estava contida no seu programa de 
gestão aprovado pela comunida-
de universitária. “Penso que esta é 
uma das maneiras de aproximar a 
Universidade da sociedade. Temos 
que procurar estabelecer um diálo-
go transparente com a sociedade e, 
na medida do possível, dar respos-
tas às suas aspirações”, disse o rei-
tor.

Além de definir que modelo o 
sistema de cotas terá, o GT tam-
bém apresentará sugestões acerca 
de outras questões relacionadas ao 
tema. Uma delas é a formulação de 
um programa de permanência estu-
dantil que ofereça suporte socioeco-
nômico e acadêmico aos estudantes 
que apresentarem necessidades des-
sa natureza, como a concessão de 
bolsas moradia, transporte, alimen-
tação, além de auxílios psicológico, 
pedagógico e acadêmico.

ALPHAVILLE 3 D. PEDRO 

Condomínio 
já tem posto 
para carros 

elétricos 

Alinhada com a tendência mun-
dial de ações ecologicamente susten-
táveis, empreendimento conta com 
veículos elétricos  para transporte de 
funcionários

O residencial Alphaville Dom 
Pedro 3, um dos empreendimentos 
em Campinas da Alphaville Urba-
nismo, realizou uma iniciativa ino-
vadora e passou a disponibilizar uma 
estação de carregamento para carros 
elétricos dentro do residencial. 

O empreendimento também pos-
sui dois carros elétricos para o deslo-
camento interno dos funcionários da 
Associação de Moradores. Com a es-
tação de carregamento, agora, o Al-
phaville Dom Pedro 3 mostra estar 
alinhado com a tendência mundial 
em ações sustentáveis.
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ESTA É A NOSSA HOMENAGEM AO ‘DIA DOS PAIS’
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servatório Carlos Gomes, que durante uma dé-
cada manteve ensino de ballet cubano em seu 
curso profissionalizante.
O curso começa no dia 3 de julho, nas depen-
dências do Conservatório, localizado na Rua 
José Freitas de Amorim, 155 Jardim Santa 
Cândida. As aulas serão ministradas por mestes 
da Escola Cubana de Ballet, que durante duas 
semanas ensaiarão os alunos para se apresen-
tarem na IX Gala Pas de Cuba.
 A inscrição para o curso é feita pelo site: www.
pasdecuba.com.br.

Dança Campinas - Um campeonato incentiva 
a prática da dança de salão. As datas de inscri-
ção serão conforme o estilo: até 1º de agosto 
para sertanejo universitário, samba de gafiei-
ra e tango, que concorrem à 1ª etapa em 5 de 
agosto. E até 21 de agosto para os estilos forró, 
bolero e zouk, realizada em 26 de agosto. A 3ª 
etapa, com finalistas de todos os estilos, será 
em 30 de setembro. Inscrições das duplas nas 
categorias Adulto (18 a 35 anos), Sênior ( 36 a 
55 anos) e Master (56 anos +) na Secretaria de 
Esportes e Lazer - Av. Heitor Penteado 1.655. As 
disputas serão no Clube Bonfim– Rua Bento da 
Silva Leite, 330 - a partir das 19h.
 

Cine Nostalgia - Segunda, 6 de julho, 20h, 
exibição gratuita do filme “Cinema Nostalgia 
(Memórias de um Fã)” composta de vários 
curtas-metragens de 1910-1920 na Academia 
Campinense de Letras (ACL) - Rua Marechal De-
odoro, 525, Centro. Tel.: 3231 2854.

Cine Materna - O projeto ‘Mães no Lago’ -  que 
proporciona sessões de cinema com luz, som e 
espaço adequados para receber mamães e seus 
bebês – exibe no dia 28 de julho o drama Casa 
de Areia, dirigido por Andrucha Waddington e 
estrelado por Fernanda Montenegro e Fernan-
da Torres. Com sessões gratuitas às 16 e 19 h. 
O Espaço Cultural Casa do Lago fica na Av. Érico 
Veríssimo 1011 – Campus da Unicamp. Tel.: 
3521 1708 / 7017.

Cineclube MIS - A série Diversidade Cultural 
exibe, no dia 10 de julho (segunda), às 16h, o 
filme Jornada ao Oeste, dirigido por Tsai-Ming-
-Liang. Produzido na Malásia em 2014. Entrada 
gratuita no Museu da Imagem e do Som (Pa-
lácio dos Azulejos) na Rua Regente Feijó, 859 
– Centro. Tel.: 3733 8800. 

Hai-Kais do Príncipe - De 4 a 11 de julho, 
diariamente às 10h e às 15h, exibição gratuita 
do Curta Metragem “Os Hai-kais do Príncipe”, 
filme de Maurício Squarisi, na Biblioteca Pú-
blica Infantil “Monteiro Lobato” (Praça Samuel 
Wainer – Bosque dos Italianos - Rua Albano 
de Almeida Lima, s/n). Tel.: 3234 2613. 

A Menina Centopeia -  Uma criança com 
pouco contato com os pais cheios de traba-
lho é compensada com presentes (sapatos) 
promovendo uma troca de afeto por bens 
materiais. Essa é a história de Sophia, apre-
sentada na peça infantil ‘A Menina Cento-
peia’, que tem apresentações gratuitas no 
dia 6 de julho, as 9h30, 11h e 14h30 no  Tea-
tro Liceu (Rua Baroneza Geraldo de Resende, 
330, Guanabara). Tradução simultânea em 
libras. Ingressos devem ser retirados uma 
hora antes.

3 a 7 de julho, das 19h às 21h, no Museu Arte 
Contemporânea de Campinas (Av. Avenida 
Benjamin Constant, nº 1.633-Centro). A aula de 
encerramento será no Observatório Municipal 
Jean Nicolini (Joaquim Egídio).  As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 
(19) 2116-0524.

Sabor e Tempero - Festival Sabor & Tempero 
oferece aulas gratuitas no Espaço Gourmet da 
loja Camicado do Iguatemi Campinas, com vá-
rios cheffs. As inscrições devem ser feitas pre-
viamente na loja (terceiro piso do shopping).  

Obra do poeta - De 6 a 31 de julho, das 9h às 
17h, exposição sobre “Obras, textos e poesia” 
de Guilherme de Almeida na Biblioteca Públi-
ca Distrital de Sousas “Guilherme de Almeida” 
(Rua Cabo Oscar Rossin, 63, Sousas).

Fotos na Boa idade - De 3 a 14 de julho a Casa 
do Lago da Unicamp exibe a mostra “Brincando 
com a Arte de Fotografar na Boa Idade”. De se-
gunda da sexta, das 8h30 às 22 h, na Galeria. 
Gratuito. Montada com o resultado das oficinas 
de Mosaico e Ligth Painting com a participação 
dos alunos da UniversIdade. O Espaço Cultural 
Casa do Lago fica na Avenida Érico Veríssimo, 
1011, na Cidade Universitária Zeferino Vaz em 
Campinas.

Metaxy - A Exposição Individual Metaxy, de 
Augusto Meneghin, reúne pinturas e desenhos 
produzidos pelo artista nos últimos cinco anos. 
Até 22 de julho, no AT|AL|609 (Rua Antonio 
Lapa 609 Cambuí). De segunda a sexta das 15h 
às 19h. Gratuita. www.at-al-609.art.br

Pas de Cuba  - O Teatro Municipal José de Cas-
tro Mendes será palco da IX Gala Pas de Cuba, 
no dia 17 de julho, às 19h. Este Intercâmbio 
Cultural criado em 2009 pela Perfil Produções 
contempla cursos para bailarinos e professores, 
dentro da Metodologia Cubana de Ballet.  
Depois de dois anos fora de Campinas o Pas de 
Cuba retorna para celebrar os 90 anos do Con-

Geraldo, para crianças de 7 a 12 anos. Inscri-
ções pelo site: http://www.fjposantagenebra.
sp.gov.br . Serão três tardes de atividades  e no 
sábado, dia 22 de julho, haverá uma caminhada 
matinal com a participação dos pais e respon-
sáveis. Rua Mata Atlântica, 447, Bosque de Ba-
rão Geraldo. Tel.: 3749 7205.

Youtuber - Iguatemi Campinas de 13 a 30 de 
julho as “Oficinas Tech: Youtuber e Realidade 
Aumentada”. Crianças e adolescentes de 7 a 16 
anos de idade poderão participar gratuitamen-
te e aprender a editar vídeos, fazer vinhetas, 
criar imagens em 3D com o Unity (uma das 
ferramentas utilizadas na criação do jogo Poké-
mon Go), entre outras atividades. De  segunda 
a domingo das 14h às 20h, no 2º piso do sho-
pping. Cada oficina terá 45 minutos. Inscrição 
prévia no local.

Férias na Vila -  Livraria da Vila no Galleria 
Shopping tem programação gratuita durante 
o mês de julho. Sextas, sábados e domingos, 
das 16 às 17 h, uma diversificada Contação de 
Histórias. No sábado dia 27, das 14 às 17 h, ati-
vidades de criação e construção com a Toyster 
Brinquedos. No piso 1 do Galleria - Rod. Dom 
Pedro I, km 131.5 – Tel.:  3706 1200.

Escultura na areia - O escultor Jair damasce-
no ensina a crianças a técnica para a realização 
de esculturas em areia. Dia 29 de julho (sába-
do) das 15 às 16h30, no Jardim do Galpão do 
Sesc campinas. Grátis para crianças a partir de 5 
anos, acompanhado de seus responsáveis. 

Festa Julina no Santuário - Nos dias 22 (das 
14 às 22h) e 23 (das 8 às 22h) de julho será rea-
lizada a Festa Julina do Santuário Maria Desata-
dora dos Nós, com entrada franca. A quermesse 
terá toda a renda revertida para o término das 
obras do Lo Tedhal – Centro de Terapia da Dor e 
Cuidados Paliativo. Nos dois dias haverá shows 
ao vivo, barracas típicas, praça de alimentação 
e brincadeiras. Rua Estácio de Sá, 466 - Jardim 
Santa Genebra. 

Astrofísica -  Planetas, satélites, estrelas, ne-
bulosas e outros corpos celestes são temas do 
curso gratuito “Fundamentos de Astronomia 
e Astrofísica”, com o físico Júlio Penereiro, de 

de Almeida” na Câmara Municipal.

41º Campinas Diecast 2.0 - deverá rece-
ber cerca de 70 expositores e perto de 40 mil 
miniaturas de carros e peças automotivas raras. 
Quando: domingo, 2 de julho. Estação Cultura 
(Praça Mal Floriano Peixoto, Centro. Campinas) 
das 8h às 15h: Feira Curta: 12h às 21h - ntrada 
e estacionamento gratuitos - Rua Francisco Teo-
doro, 1050 - Vila Industrial. 

Encontro De Carros - No dia 6 de julho, das 
18h30 as 23 h, os amantes de carros podem 
participar do 1º Encontro de Carros Modificados 
e Antigos, no Gratinados HotDog (Rua Paulo 
Vianna de Souza, 1436 - Vila União - Campi-
nas). Quem tem carro modificado ou antigo 
pode desfilar.

Encontro de Motos - O Encontro Nacional 
de Motociclistas de Campinas será realizado 
de 7 a 9 de julho no Parque Ecológico (km 3,5 
da Rodovia Heitor Penteado). Com expositores 
de acessórios, praça de alimentação com food 
trucks e bandas de rock. Interessados em parti-
cipar podem fazer contato com Diego Treze pelo 
tel.: (12) 98157-3076 .

Brechó Beneficente - No sábado, 15 de julho, 
das 8 às 12 h, acontece o brechó beneficente da 
Creche Menino Jesus (Rua Anuar Murad Bufa-
rah, 578). Roupas, calçados e utensílios em ge-
ral. Detalhes: 3253 1784 / 3295-9176. .

Encontro de vinhos -  No dia 15 de julho a 
Praca Carlos Gomes (Rua Irmã Serafina, Centro) 
recebe dezenas de produtores e importadores 
de vinhos, além de chefs fazendo pratos es-
peciais, música e área para crianças. Todos os 
expositores estarão vendendo vinho em taça 
a preços especiais (com doses a partir de R$ 
3,00). 

Ecoférias na Mata -  A 21ª Ecoférias na Mata 
de Santa Genebra é gratuita e acontece de 19 
a 21 de julho, das 13h30 às 16h30, na sede 
da Fundação José Pedro de Oliveira, em Barão 

Como preparar a sua escola para 
2035? - Prof. Carlos Dorlas -  Clube de Auto-
res/SP - O Biólogo mestre em Ciências e Admi-
nistrador acaba de lançar obra de grande aju-
da para as escolas. Imagine que 65% das crian-
ças que entram agora no ensino Fundamental 
1 trabalharão em empregos que não existem 
mais! É, portanto, necessária uma ação adapta-
tiva de todos e, principalmente das escolas. ‘O 
futuro é o passado em preparação’ (Pierre Dac).

Experiências Incriveis - Felipe Bacin: Es-
tudante do Terceiro Ano do Ensino Fundamen-
tale Maria Augusta Montenegro: Profa. Assis-
tente de Depto. de Neurologia da Unicamp - 
EPM: Editora de Projetos Médicos - Os autores 
esperam que o livro aumente o interesse do lei-
tor por ciências não só na escola mas também 
em casa e esperam que o livro mostre que até 
crianças podem fazer experiências incríveis.

Como con$eguir um homem rico - Jen-
nifer Lobo e Regina Vaz - Matrix Editora/SP - 
2017 - “Sonhar com um homem por quem vc 
esteja apixonada e que lhe traga segurança fi-
nanceira é sonhar alto demais? Este livro, se-
gundo as autroas, existe para ajudar você o pas-
so a passo para identificar este homem e para 
despertar a mulher especial que há dentro de 
você”.

Semana Guilherme de Almeida - 
Considerado o “príncipe dos poetas” 
Guilherme de Almeida (1890/1969) 
nasceu em Campinas e terá sua obra 
revisitada em atividades gratuitas 
de 3 a 11 de julho. No dia 3, às 20h, 
na Academia Campinense de Letras 
(Rua M. Deodoro, 525 – Centro), 
palestra da prof. Maria Eugenia Bo-
aventura, da Unicamp. A premiação 
do concurso de poesias em escolas 
municipais será no dia 4 de julho, às 
14h, no Teatro Castro Mendes. No 
dia 6 haverá distribuição de livros de 
literatura na praça Guilherme de Al-
meida (Av. Francisco Glicério – em 
frente ao Fórum), às 10h, com músi-
ca. Dia 8 (sábado), as 15h30, home-
nagem na Academia Campineira de 
Letras e Artes (R. Dr. Mascarenhas, 
412 – Centro). E no dia 11, às 20 h, 
Sessão Solene “Medalha Guilherme 
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Os exemplares recebidos 
pelo Jornal a título de  corte-
sia são encaminhados ao Pro-
grama ‘Leitura A Mehor Via-
gem’ da Secretaria de Trans-
portes da Prefeitura de Cam-
pinas.
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