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MP investiga
mobilidade urbana
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Rodovias:
aumenta o
número de
focos de
incêndio
PÁG. 7

Prefeitura
enfrenta
dificuldades
para licitar
contaminação
PÁG. 3
A capa da edição 0049, de maio de 2012, mostrou a dificuldade dos pedestres em caminharem por calçadas cheias de obstáculos

Internet
na Lagoa
PÁG. 6

Pobres pedestres...
PROBLEMA DAS CALÇADAS EM PESQUISA DE 2015

Roteiro
de lazer
PÁG. 8
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Mobilidade
O Ministério Público de
Campinas notificiou o prefeito Jonas Donizete para que ele
se manisfeste sobre o Plano de
Mobilidade Urbana da cidade. O questionamento está relacionado mais especificamente à questão das ciclovias, mas
pode ser estendido para o Plano como um todo.
A mobilidade urbana não
é um problema de Campinas
exclusivamente, lógico. Mas o
poder público paga, aqui também, pela omissão e por promessas não cumpridas, como
no caso dos 180 km de ciclovias prometidos e que não chegam nem mesmo a 10% disso
até hoje.
Há ainda, por parte da Prefeitura, a vontade de construir
corredores de BRT para melhorar o transporte público.
Mas, em contrapartida, permite que as calçadas da cidade
toda se transformem em verdadeiros obstáculos a pedestres especialmente aos idosos e
deficientes.
Sem fiscalização para cobrar dos moradores o cumprimento da Lei e a construção
de calçadas de qualidade, não
adianta sonhar com transporte público melhor e mais ágil.
Sem calçadas para caminhar com segurança o pedestre
nunca vai chegar ao BRT pensado pelo Prefeito.

As pessoas
compravam
apartamentos,
pois
eram locais
mais difíceis de serem assaltados, mas, nos últimos anos, vivenciamos quase que diariamente a divulgação de um novo assalto ou arrastão em condomínios. Mas por que esses assaltos correm tanto? Falha na estrutura, falta de cumprimento
das normas de acesso e segurança, comportamento do morador,
quadrilhas altamente especializadas? Neste caso, todas as alternativas estão corretas.
ESTRUTURA FÍSICA
Antigamente prédios não tinham uma estrutura complexa para entrada e saída de moradores e prestadores de serviço. Em alguns bairros mais tradicionais das grandes capitais
ainda é possível encontrar edifícios onde a portaria se resume a uma mesa no hall de entrada com um funcionário. Hoje,
os modelos evoluíram e surgiram as guaritas (algumas delas
blindadas) equipadas com monitores, controles de acesso e estrutura completa com banheiro e
minicozinha para que o funcionário não deixe o local. Este é o
modelo ideal de guarita, que deve estar posicionada a uma altura e distância da rua para boa
visualização e, se possível, estar
inserida em um sistema de clausura. A guarita é o primeiro alvo de uma ação criminosa, por
isso, caso ela não tenha uma estrutura correta, aumenta a chance de um condomínio ser assaltado.

Há quem pense que colocar
uma clausura na portaria você já está realizando o controle
de acesso. O controle de acesso
vai muito além disso. Ele começa com as regras e normas estabelecidas pelo condomínio e se
torna eficaz com treinamento do
funcionário. Só deve ter acesso
às dependências do condomínio,
funcionários, moradores, e pessoas autorizadas por esses. No
caso da garagem, antes de abrir
o portão, o porteiro deve identificar o motorista e observar se
não há risco de entrar alguém
com atitudes suspeita.
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Erros na segurança de condomínios

CONTROLE DE ACESSO
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Ao contrário do muitos imaginam investir em segurança
eletrônica não é caro. O ideal é
que um condomínio tenha cercas
elétricas, iluminação adequada,
portões eletrônicos, CFTV (Câmeras), alarmes e monitoramento 24h. Outros itens como biometria, são ótimos complementos, principalmente no controle
de acesos. A segurança eletrônica deve fazer parte de um projeto de segurança patrimonial e as
pessoas que o operam devem ser
treinadas e aptas para atender e
solucionar contratempos.
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS
Qualquer funcionário despreparado traz preocupação,
desconforto, situações embaraçosas e indesejadas. Os funcionários que trabalham para o
condomínio devem estar aptos a
cumprir sua função e devem se
adequar as regras de segurança do local. Exemplos: um faxineiro, ao retirar o lixo, jamais
deve deixar portões abertos; o
porteiro não deve deixar o posto
de trabalho (por isso indicamos
que a guarita deve ser um ambiente preparado); o segurança
deve ser de uma equipe treinada
e deve ficar alerta. Se seu condomínio optar por terceirizar
esses serviços com uma empresa, certifique que a mesma cumpra todas as leis e realiza treinamentos e cursos periódicos com
seus colaboradores.
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Cidadania no lixo

Vizinhos da Casa de Formação São Carlos, localizada
na Rua Emerson José Moreira nº 1510, tem reclamado da
displicência na colocação do
lixo por parte dos usuários do
local.
O morador da frente, Jesualdo Chiquetto, por exemplo, explica que o lixo reciclável no bairro é recolhido às
segundas-feiras antes das 9 h
da manhã. Mas os responsáveis pela Casa sempre dispen-
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sam seus recicláveis no período da tarde. Com isso, o lixo
fica empilhado pela calçada
durante a semana toda e muitas vezes chega a ser espalhado pelo vento ou ação de pedestres, provocando sujeira.
Os vizinhos dizem já ter
feito vários pedidos para
manter a limpeza da calçada,
mas sem solução. Agora, apelam para uma ação da Igreja Católica, que é responsável
pelo serviço prestado na casa.

CAMPINAS/SP

MORADORES
Parte chave de um projeto
de segurança, pois quando uma
quadrilha está apta a assaltar um
condomínio, eles estudam muito
o perfil do morador. Buscam em
redes sociais, monitoram horários de entrada e saída, e qualquer deslize, é uma oportunidade para uma ação criminosa. A
maioria das ocorrências que poderia ser evitadas, resultam do
não cumprimento de normas e
procedimentos de segurança ou
de falhas cometidas pelos moradores e seus funcionários. Por isso, o morador também deve seguir as normas de segurança do
condomínio, avisar ao porteiro
quando espera alguma encomenda, visita de familiar ou prestador de serviço, e evitar expor sua
rotina em redes sociais, principalmente quando vai viajar.

Buracos X Prefeitura
O prefeito Jonas Donizete começou seus dois mandatos
em Campinas prometendo acabar com os buracos
nas ruas da cidade, mas novamente foi vencido.
Na Vila Costa e Silva autor anônimo marcou
a triste vitória dos buracos sobre o alcaide campineiro.

Alexandre Judkiewicz
Especialista em segurança
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CONTAMINAÇÃO NO MANSÕES SANTO ANTÔNIO

Estudo é licitado pela quinta vez
CENTROS DE SAÚDE

Ajustes em locais provisórios
adiam início das reformas
A transferência provisória dos serviços dos
Centros de Saúde São
Quirino e Costa e Silva
foram adiadas, sem data definida. Segundo o
coordenador do Distrito Leste, Edson Malvesi, houve um atraso nos
trâmites que liberam as
adequações dos locais
que receberão os serviços
temporariamente,
durante o período de reformas – previstas entre 8 e
12 meses.
O Centro de Saúde
São Quirino já está com
o projeto de obras estruturais pronto. Mas os locais onde a população será atendida durante o período de reformas - Centro de Educação Infantil
Recanto da Alegria / Jardim Nilópolis e Administração Regional 3 / Vila Nogueira - ainda demandam ajustes nas instalações. A mudança havia sido prevista para final de julho, agora a expectativa é ocorra em setembro.

O Centro de Saúde
Costa e Silva, embora ainda não tenha uma planta
definida, tem três locais
avaliados para o atendimento temporário: o Centro Municipal de Proteção
à Criança e ao Adolescente de Campinas (CMPCA)
no Taquaral e duas igrejas no bairro Santa Genebra (Missionária Unida e
Quadrangular). A expectativa é que as obras possam ser iniciadas a partir
de outubro.
O programa “Saúde em Ação”, que liberou verba para as reformas, é uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o governo do
Estado de São Paulo. Do
total a ser investido 70%
são provenientes do BID
e 30% são de recursos do
Estado. Campinas receberá investimentos de R$
104 milhões em reformas,
construções, equipamentos e treinamentos em
Saúde, sendo 10 reformas
e 12 prédios novos.

O processo de licitação
que vai escolher a empresa
para investigar a área contaminada no bairro Mansões Santo Antônio foi reaberto – pela 5ª vez - no dia
11 de julho e, se não houver
novas impugnações, a sessão
pública de abertura dos envelopes será em 29 de agosto às 10 h. A empresa vencedora deverá realizar uma
investigação ambiental detalhada, avaliar os riscos à
saúde humana e elaborar
um plano de intervenção na
área, que é considerada uma
das maiores contaminações
urbanas do Estado de São
Paulo.
Na mesma edição do
Diário Oficial que publicou
a reabertura da licitação
(13.07), é acatado o mérito
da impugnação interposta
por uma das empresas concorrentes e autoriza a alteração da Planilha orçamentária. O prazo de execução
do trabalho é previsto para 20 meses e o valor global
máximo foi estabelecido em
R$ 3.085.941,14, valor que
virá do Fundo Municipal
de Meio Ambiente. O Plano
de Remediação deve atualizar a situação real da pluma
de contaminação no subsolo
e lençol freático e orientar a
eventual ocupação da área.
Para entender o caso

No Costa e Silva atendimento continua na mesma sede aguardando pela projeto

No S.Qurino usuários ainda continuam sendo atendidos na sede a ser reformada

A área contaminada do
bairro Mansões Santo Antonio é demarcada pelas Rua
Hermantino Coelho - no limite da Rua Mário Reis Praça Eunice do Espirito
Santo Dini, Rua Dr. Francisco R. Assumpção, Rua
Arquiteto José Augusto Silva até o Córrego das Cobras
e sua margem esquerda na
Rua Clóvis Teixeira. Estudos ambientais realizados
em 2001 detectaram concentrações de metais e solventes organoclorados (cancerígenos) em solo e água
subterrânea significativamente acima dos padrões
ambientais.
A contaminação foi provocada pela indústria Proquima Produtos Químicos

Torres B e C, ao fundo do terreno, mesmo concluídas não foram entregues aos proprietários

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 torre 1, ocupada por
cerca de 50 famílias, tem no
subsolo um sistema de extração de vapores tóxicos desde 2014. As outras duas torres concluídas não foram entregues aos compradores, que
aguardam até hoje por uma
solução. Somente neste ano, a
concorrência foi suspensa em
janeiro, reaberta em março,
cancelada em maio, para ser
reaberta em julho. A Prefeitura, embora procurada, não
comenta o assunto.
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O prefeito Jonas Donizete, a
Comissão Noroeste do Conselho
de Trânsito e a Comissão Cicloativista de Campinas foram notificadas pelo Ministério Público Estadual, através de sua 9ª Promotoria de Justiça, da instauração de
Inquérito Civil para apurar possíveis irregularidades na condução
da política de mobilidade urbana
na cidade de Campinas.
A resposta do MP decorre de
Denúncia apresentada por membros do Conselho de Trânsito e cicloativistas que participaram do
Seminário “Os desafios da Mobilidade”, realizado em janeiro de
2016. Naquela ocasião foi publicada uma Carta Aberta denunciando as contradições da atual
administração no âmbito da Mobilidade Urbana.
A Promotoria considera que
as informações prestadas pela
EMDEC foram insuficientes e limitadas, diante do aparente descumprimento da legislação de
mobilidade urbana em Campinas.
Além disso, houve omissão quanto à obrigação de adotar ciclovias nas novas avenidas da cidade, além do aparente alijamento
do Conselho de Trânsito nas decisões sobre mobilidade urbana.
A portaria que instaura o IC
determina a Notificação do Prefeito Municipal, o cumprimento
e cronograma das ciclovias prometidas, publicidade dos estudos,
cumprimento da legislação que
obriga ciclovias em novas avenidas, com previsão de instalação
de ciclovia na Av. Francisco Glicério e adequação do projeto do
BRT, para incluir a ciclovia prevista na Lei 35/12.
CINCO ANOS ANTES
O Jornal Alto Taquaral pontuou o problema da mobilidade
urbana em Campinas, especialmente das calçadas em sua edição
de maio de 2012, conforme reprodução ao lado. Naquela oportunidade, a matéria apontava a questão da mobilidade urbana como
um problema mundial que só é
sentido quando enfrentado diretamente. Como não há fiscalização capaz de exigir do proprietá-
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MP QUESTIONA A QUESTÃO DAS CICLOVIAS, JÁ PARA O POVO

Calçadas continuam esquecidas pelo poder público

Na Rua Adelino Martins, terreno apesar de murado tem calçada totalmente irregular

Na Rua Hermantino Coelho, árvores plantadas na calçada quase impedem a passagem

rio do imóvel a adequada construção e manutenção de sua calçada, como determina a Lei Municipal 11.455/2002, o descaso se
torna regra.
Quando a matéria foi publicadaem 2012, a Secretaria de Serviços Públicos registrava mais de 90
mil terrenos cadastrados cuja fiscalização era realizada por petições do moradores pelo 156, chegando a mais de 400 petições por
semana.
HISTÓRICO DO PLANO
O prefeito Jonas Donizette divulgou na manhã do dia 28

de janeiro, as principais ações que
serão adotadas para dotar Campinas de um Projeto de Mobilidade
Urbana Sustentável. O estudo foi
realizado em parceria entre a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) e a
organização internacional World
Business Council for Sustainable
Development (WBCSD – Conselho Empresarial Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável, na
sigla em Inglês).
Os estudos começaram em
2014, com o principal objetivo de
pensar nas formas de deslocamentos no município, num horizonte
de 10 anos, coincidindo com o Plano Diretor. O encerramento dos trabalhos ocorreu com a reunião técnica entre representantes do WBCSD e da Administração municipal, na manhã desta quinta; e,
também, a realização do seminário
“Os Desafios da Mobilidade Urbana”, na quarta, 27 de janeiro,
no Hotel Vitória. A apresentação
dos trabalhos ao prefeito foi feita
pelo co-presidente do projeto WBCSD, Stephan Herbst.
“Esta é uma resposta de planejamento para os problemas de mobilidade da cidade. A gente sabe
que tem um caminho para seguir.
Tivemos uma consultoria, sem
custos para o município, que apon-

taram vários dados interessantes.
Agora as ações cabem ao Poder
Público, mas já temos a indicação
de toda a fonte de financiamento”,
revelou o prefeito Jonas.

CALÇADAS NA EDIÇÃO DE MAIO DE 2012

As mesmas hoje

Ações
Dentre as ações apontadas pelo estudo estão: melhorar as integrações entre diferentes modais de
transporte público; melhorar as
condições de trânsito atual e no
futuro; e dar apoio a implementação do projeto dos corredores BRT
no Ouro Verde e Campo Grande.
Algumas soluções já estão em
curso. A Administração municipal se prepara para lançar o processo licitatório de projetos executivos e obras do BRT. Desde o ano
passado, a população conta com
o aplicativo “Busão na Hora”,
com horários e itinerários dos ônibus, entre outras funcionalidades,
em tempo real. E a preparação de
uma nova licitação do sistema de
transporte público coletivo municipal também está em curso.
Campinas está implantando
o Plano Cicloviário, com a construção de mais de 180 km de ciclovias de uso permanente. O objetivo é incentivar o uso da bicicleta para pequenos deslocamentos e sua integração com o sistema
de transporte público municipal.

“Nosso Plano de Mobilidade
tem uma visão de futuro do transporte e uma visão de futuro do
trânsito. Também estamos desenvolvendo o Plano Viário, olhando
para Campinas nos próximos 25
anos. Muitas ações já foram iniciadas”, afirmou o secretário de
Transportes e presidente da Emdec, Carlos José Barreiro.
Projetos futuros
Também será realizado o estudo de viabilidade de um modal de
transporte, possivelmente o VLT
(Veículo Leve sobre Trilhos), ligando o Centro ao Aeroporto Internacional de Viracopos. Além
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de ações como: sistema alimentador do transporte; terminais com
serviços integrados; melhorias
nas paradas de ônibus; prioridade de deslocamento do transporte público; sistema público de bicicletas; carona solidária; e sistema público de compartilhamento
de carros.
As ações visam dotar Campinas de um sistema de mobilidade inovador, que atenda a todos os
cidadãos, aumentando a possibilidades de escolhas para os deslocamentos das pessoas na cidade.
Transporte seguro e fácil, com menos custos, reduzindo emissões de
poluentes e de forma mais saudável.
O prefeito Jonas Donizette
também pensa, em médio prazo, a
possibilidade de adotar um sistema de transporte sobre trilhos, em
parceria com o Governo do Estado. “Queremos construir um sistema de transporte público que seja mais prazeroso, na ida e na volta, para a população”, conclui o
prefeito.
Outra preocupação apontada
no encontro foi com a questão do
custo do transporte público. Como
equilibrar o fator qualidade com o
valor da tarifa, sem a necessidade de subsídio. Alternativas de financiamento do transporte público estão em estudo.
WBCSD
O WBCSD é uma organização internacional que desenvolve o
Projeto de Mobilidade Sustentável
2.0 (SMP 2.0). Apenas seis cidades do mundo participam do projeto. Campinas é a única das Américas.. Entre dezembro de 2014
e janeiro de 2015, a organização
realizou uma pesquisa online sobre
mobilidade urbana, no município.
Foram obtidas 3.582 respostas.
Do total, 91,6% foram de pessoas
que vivem em Campinas. ais da
metade dos entrevistados, 51,7%,
usa o transporte público para se
deslocar.
Com base nas respostas, ações
foram estudadas entre o WBCSD
e a Emdec. Além de transporte público e trânsito, a qualidade das
calçadas também apareceu como
preocupação dos munícipes.

6 Jornal ALTO TAQUARAL

JORNALISMO CIDADÃO

CAMPINAS DIGITAL

SERVIÇOS PÚBLICOS

Secretaria vai para o IAC
A Secretaria Municipal de
Serviços Públicos (SSP) mudará sua sede, dentro de aproximadamente três meses, para uma área de 4,6 hectares
dentro da Fazenda Santa Elisa, pertencente ao Centro Experimental Central do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). Em contrapartida,
o município deve manejar estradas e bosques na fazenda –
que tem cerca de 700 hectares
- contribuindo com a preservação das matas e segurança do
patrimônio.
Localizada na Avenida dr.
Theodureto de Almeida Camargo (entre a Rodovia Zeferino Vaz, Vila Costa e Silva e
Rua Latino Coelho, no Taquaral) a área tem cerca de 46 mil
m2 e foi cedida pelo Governo
do Estado por tempo indeterminado à Prefeitura (publicação no Diário Oficial do Estado em 19.07). A entrada da
área cedida à Secretaria será
independente do restante da
fazenda.
O espaço passará por adequações para reunir todas as
áreas da SSP em um só local:
Gabinete (hoje no Paço Municipal), a Diretoria de Parques
e Jardins e o Departamento de
Limpeza Urbana (sediados na
Av. Pref. Faria Lima) e a Coordenadoria das Administrações
Regionais (atualmente na Av.
José de Sousa Campos / Norte-Sul).
A expectativa da parceria
é a implementação de projetos de cooperação técnico-

Entrada das novas dependências da Secretaria deverá ser pela R. Padre Manuel Bernardes

científica entre o Estado e o
Município. O primeiro deles
será o projeto “Reciclar Verde: compostagem de resíduos
vegetais”, que prevê a produção de compostagem usando resíduos vegetais urbanos.
Todo o material verde recolhido da cidade de Campinas, incluindo poda de árvores e corte de gramas - que tinham como destino o aterro sanitário
– será destinado para um espaço no Centro Experimental Central do IAC, onde será transformado em composto orgânico para ser reaproveitado.
A Prefeitura também oferecerá a contrapartida de manejar estradas e bosques na
Fazenda Santa Elisa, que tem
matas nativas a serem preservadas e também a segurança

RODOVIA D. PEDRO I

Liberado acesso ao Galleria
Em julho foi concluída
mais uma etapa das obras de
implantação das marginais da
Rodovia D. Pedro I e de remodelação do trevo do Galleria
Shopping, com a liberação do
trecho interditado da Avenida
Bailarina Selma Parada.
Com a mudança, quem vem
da avenida Carlos Grimaldi em
direção ao Galleria pode acessar diretamente a portaria
principal do shopping, sem a
necessidade de fazer o desvio

ATÉ

60%

COMISSÃO
*Tabela cheia

pela avenida José Bonifácio.
A interdição parcial da
avenida Bailarina Selma Parada havia sido feita para a
construção de um muro de
terra armada, concluída no
início de julho.
Durante o período de
obras, a portaria principal do
shopping só podia ser acessada em um dos sentidos da via.
A Rota das Bandeiras é a concessionária responsável pelas
obras das marginais.

VENDA ANÚNCIOS
E GANHE DINHEIRO
ATÉ MESMO SEM SAIR DE CASA
(19) 3256.4863 - Gilberto
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dos prédios e estruturas que
estavam se deteriorando pelo
tempo de abandono.
O espaço cedido estava desocupado desde 2002, quando o Centro de Fruticultura do IAC foi transferido para uma unidade de pesquisa e
desenvolvimento em Jundiaí/
SP. Segundo o diretor-geral do
IAC, Sérgio Augusto Morais
Carbonell, não havia projeto
de atividades no local a médio
prazo e os prédios estavam em
desuso.
A área é composta por cinco prédios, sendo que dois deles serão demolidos (demolição já autorizada pelo Governo) devido a problemas de estrutura. A cessão viabilizará
a proteção do patrimônio manutenção das estruturas, acredita o IAC.

HABICAMP
Entidade realiza
curso para síndicos
Diante da crise econômica
e do crescimento imobiliário,
muita gente tem buscado novas
opções de atuação, entre elas
a atuação como síndico. Como esta é uma função que exige conhecimento, treinamento
e atualização, a Habicamp (Associação Regional da Construção) pretende preparar interessados nesse trabalho.
O curso para formação de
Síndicos Profissionais será no
sábado (26/8) das 8h às 18h, na
sede da Associação dos Rotarianos de Campinas (Av. Benjamin Constant nº 1704, Centro) com custo de R$ 280,00.
Inscrições pelo telefone (19)
3236-0569 (manhã) ou e-mail:
habicamp@habicamp.com.br

Taquaral já conta
com Internet grátis
O Parque Portugal (Lagoa do Taquaral) recebeu em
julho antenas para conexão
gratuita de wi-fi, como parte
do programa Campinas Digital. A cidade já tem 24 pontos de acesso digital livre, como a Estação Cultura, Terminal Central, Centro de Saúde
S. Quirino, e outros.
Para ter acesso ao wi-fi
gratuito nesses locais públicos é preciso acessar o site https://digital.campinas.sp.gov.
br/ e preencher um cadastro
(apenas uma vez) para ter
acesso à rede. Os usuários podem ficar conectados por até
45 minutos e depois é preciso fazer o login novamente.
A velocidade da banda é de 1
Megabits por segundo.
Para cobrir a área da Lagoa do Taquaral foram instalados 14 equipamentos repetidores, sendo que dois deles
(kartódromo e pista de corrida) são alimentados por energia solar. Pode-se usar a conexão em um raio de até 90 metros das antenas.
Conheça todos os locais já
alcançados pela rede Capinas
Digital: Centro de Convivência Cultural, Centros de Saúde (Campos Elíseos / Capivari
/ Pq Vista Alegre / São Marcos / São Quirino / Vila Orosimbo Maia), EMEFs (Vila
San Martin / Orlando Carpino), Estação Cultura, Hospital Mário Gatti, IMA, Lagoa
do Taquaral, Largo da Catedral, Largo do Rosário, Paço Municipal, Parque Dom
Bosco (Vida Nova), Policlínicas 2, Pontos de ônibus da

Na Lagoa foram instaladas 14 antenas

av. Francisco Glicério (próximo a PUC-Central e na esquina com Benjamin Constant),
Procon, Rua 13 de Maio, Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência
e Cidadania, Terminal Central.
O programa foi desenvolvido pela IMA (Informática
dos Municípios Associados e
tem a expectativa de ser ampliado para outros pontos estratégicos da cidade que recebe grande concentração de
pessoas. Falhas de conexão
podem ser relatadas pelo email: campinas.digital@ima.
sp.gov.br
Em julho de 2013 o Parque Portugal já havia experimentado o acesso gratuito à
internet, quando a Odebrecht
Realizações Imobiliárias passou a disponibilizar uma rede
wi-fi aberta no local. A instalação foi uma homenagem da
empresa ao aniversário da cidade e teve a duração de um
ano.
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Com início da estiagem em
junho, focos de incêndio tiveram um aumento significativo
de ocorrências na região. Somente nas rodovias do corredor Dom Pedro, foram 246 focos de incêndio em julho (39
em junho e 15 em maio). A
ausência das chuvas deixa a
vegetação mais seca e ela acaba se tornando uma espécie de
combustível para o início dos
incêndios e a expansão do fogo, explicam os técnicos da
concessionária Rota das Bandeiras.
O 7º Grupamento do Corpo
de Bombeiros em Campinas
registra mais de 50 dias sem
chuvas e alerta para se evitar
o uso do fogo para eliminar lixo ou mato. O sargento Dicara, do setor de Comunicação,
explica que é muito comum as
pessoas tentarem queimar algum tipo de material descartado ou utilizarem a queimada como forma de limpeza de
baixo custo em terrenos baldios, e acabam por perder o
controle do fogo, que se propaga rapidamente.
A Defesa Civil confirma
que julho e agosto são os dois
piores meses para estiagem,
quando há combinação de
temperaturas baixas e baixa
umidade relativa do ar, além
do hábito de muitas pessoas
fazerem limpeza de terrenos
ateando fogo. Por isso esse é o
período mais crítico.
PERIGO NAS ESTRADAS
O número de focos de incêndio às margens do Corre-
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ESTIAGEM AUMENTA RISCOS

FOGO!

O telefone de emergências
do Corpo de Bombeiros
é 193. Na unidade Taquaral
o telefone é 3739 3035.
Queimada nas margens de umas das rodovias administrada pela Rota das Bandeiras neste período de estiagem (Foto Divulgação)

dor Dom Pedro de rodovias
disparou em julho, superando
o registrado em todo o primeiro semestre do ano. De janeiro a junho, foram contabilizadas 226 queimadas e somente
no mês de julho foram outras
246 ocorrências, uma média
de 8 ocorrências por dia. Em
relação a julho do ano passado, quando houve 135 casos,
o aumento é de 67,4%. Mas
se comparado a maio deste
ano, quando foram registradas apenas 15 ocorrências, o
aumento é de mais de 1.600%.
Desde setembro de 2010,
quando ocorreram 321 incêndios, a concessionária não registrava um número tão expressivo em apenas um mês.

Historicamente, os meses de
julho e agosto sempre tem
número elevado de ocorrências. Além do prejuízo ao
meio ambiente, os incêndios
também podem comprometer a segurança do motorista,
já que a fumaça reduz a visibilidade, aumentando o risco de acidentes nas rodovias.
Apesar do número expressivo, a concessionária informa
que não recebeu a ocorrência
de nenhum acidente provocado por esses focos.
Entre os principais fatores causadores de incêndio
estão cigarros arremessados
por motoristas nas rodovias,
utilização de fogo para limpeza de terrenos, queima de

lixo, fogueiras, queimadas para fins agrícolas não autorizadas e balões. Se o motorista se
deparar com um incêndio, a
recomendação é reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo da frente, não
ligar o pisca alerta nem parar na pista de rolamento. Essas queimadas podem ser comunicadas, quando registradas em rodovias administradas pela Rota das Bandeiras,
pelo 0800-770-8070 (gratuito /
24 horas).
CUIDADO DENTRO DE CASA
Acordar por volta das 4 da
manhã com moradores do prédio vizinho gritando ‘incêndio’
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é um grande susto. Maior ainda
quando se percebe que eles estão alertando os moradores do
prédio onde você mora, e que
o incêndio acontece alguns andares abaixo do seu. Foi o que
aconteceu dia 5 de junho no
edifício Moysés Bittar, localizado na rua Hermantino Coelho.
Tudo indica que uma vela acesa em um apartamento do nono
andar acabou provocando o fogo que obrigou a evacuação de
todo o prédio de 18 andares na
madrugada.
O Corpo de Bombeiros alerta que os incêndios em casa podem ter várias origens, desde de
um cigarro mal apagado jogado em lixeira com papéis, o uso
de velas, sobrecarga nas instalações elétricas, descuidos e outros. Por isso, a recomendação é
sempre adotar medidas preventivas. O sargento Dicara recomenda nunca deixar velas acesas próximo a materiais de fácil combustão, próximo a janelas com cortinas ou sobre caixas de fósforos.
Ele ressalta o cuidado especial com a cozinha, observando sempre se o gás não
tem vazamento na tubulação, mangueiras e conexões.
Ao sentir cheiro de gás, não ligue ou desligue a luz nem aparelhos elétricos, mas afaste as
pessoas do local e abra portas
e janelas para melhorar a ventilação e feche o registro do
gás. Panelas no fogo com água
ou óleo aquecido também exigem cuidado, para evitar o
início de fogo como o ocorrido
em junho no restaurante Rei
do Cupim, no Taquaral.

PLANO DIRETOR

Povo organiza manifestações contra Prefeitura
Por um Plano Diretor que
olhe para o cidadão e não apenas para os interesses imobiliários é o foco das manifestações populares que acontecem em Campinas no sábado,
dia 05 de agosto. As 10 h na
área da banca central de Barão Geraldo e às 14 h no Centro de Convivência Cultural,
no Cambui. O movimento de
protesto contra a proposta da
Prefeitura reúne representantes da sociedade civil, entidades e associações de bairro.
Segundo entidades organizadoras do movimento, a proposta apresentada pela Prefeitura ainda está inconsistente e obscura. Prova disso é o
capítulo das diretrizes viárias,
que continuam com o carim-

bo ‘Em Revisão’ na atual proposta. Mesmo com a recomendação do Ministério Público
em adiar a entrega da minuta de lei até que se reúna as
informações dos planos setoriais (como a mobilidade urbana, por exemplo), a prefeitura reafirma a disposição de
encaminhar ainda em agosto
o documento para a Câmara
de Vereadores.
Agenda pública
No dia 08 de agosto a equipe técnica da Secretaria de
Planejamento se reúne com os
vereadores para apresentar o
escopo principal de suas propostas, em reunião fechada.
Nos dias 12 e 19 de agosto
estão programadas reuniões
abertas com a população pa-

ra apresentação da atual proposta, no salão vermelho do
Paço Municipal, das 8h30 às
13 h. A Minuta de Lei que será apresentada está disponível
no https://planodiretor.campinas.sp.gov.br
No dia 21 de agosto o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU) deve receber a proposta final para avaliar e emitir parecer. Só
depois do parecer do órgão é
que o documento será encaminhado à Câmara Municipal
para ser votado.
REPRESENTAÇÕES AO MP
Duas representações populares foram feitas junto ao
Ministério Público em junho,

descrevendo os vícios de procedimento da Prefeitura no
encaminhamento das discussões. Um deles aborda os documentos referentes ao Plano
Diretor que não foram disponibilizados com antecedência à população, não divulgou adequadamente os conteúdos do que estava propondo e nem noticiou em tempo
a chamada para as reuniões
nos bairros.
Outro exemplo citado nas
representações foca no não
cumprimento, por parte da
Prefeitura, dos procedimentos que deveriam garantir a
participação popular. Embora a metodologia aprovada
especifique a entrega das versões das propostas no míni-

mo 15 dias antes das reuniões
com a população, a segunda
versão do Plano foi entregue
apenas na véspera da reunião
que a debateria.
IMPORTÂNCIA DO PD
O Plano Diretor Estratégico de Campinas estabelece as
políticas de desenvolvimento
e de expansão urbana do Município, define diretrizes para
as políticas setoriais e prevê os
instrumentos urbanísticos para
a sua implementação e gestão.
A participação da população é
importante porque os cidadãos
precisam entender o que muda
no seu bairro e ter clareza dos
instrumentos que norteiam o
desenvolvimento da cidade.
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Os exemplares recebidos pelo
Jornal a título de cortesia são encaminhados ao Programa ‘Leitura
A Mehor Viagem’ da Secretaria de
Transportes da Prefeitura de Campinas.
‘Deixando para trás”
Uma história de esperança e futuro para uma criança refugiada Ana Dantas - Ilustrações de Vanessa
Alexandre - Franco Editora - Juiz de
Fora - 2017
Livros do vestibular
O Sesc Campinas promove um
ciclo de palestras gratuitas para vestibulandos, abordando os livros exigidos nas provas das principais universidades públicas. Aos sábados,
das 10 às 13 h. De 5 a 19/08 - Sagarana de João Guimarães Rosa. Dia
26/08 - Vidas Secas de Graciliano Ramos. Dia 02/09 - Poemas Negros de
Jorge Lima. Na Sala de Atividades 4.
Na Rua Dom José I, 270/333, Bonfim.
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CASA DO LAGO
Filme “Homem, mulher e filhos” dia 20 às 16 e 19 horas - Grátis - Unicamp.
CINE CLUBE CATAVENTO
“Eu Sou a Próxima” - Documentário – São Paulo (2017) - - Coletiva
Luana Barbosa - Foi construído com
relatos de mulheres lésbicas, principalmente negras, sobre as violências
sofridas e direitos apagados. Dia 30
as 19 horas - Museu da Imagem e do
Som. Palácio dos Azulejos, Rua Regente Feijó, 859, Centro – Campinas.
(19) 3733-8800
SESC CAMPINAS
Em agosto o Sesc Campinas propõe um panorama do cinema contemporâneo nacional, apresentando trabalhos de diretores brasileiros
em início de carreira e cujos trabalhos já despertam repercussões no
cenário cinematográfico nacional e
internacional. Sempre às 19h30, gratuito. 08/08 – Aquarius / 15/08 – Califórnia / 23/08 – Mate-me por favor
/ 29/08 – Boi Neon. Na Rua Dom José
I, 270/333, Bonfim.
CINE MATERNA
O Cine Materna da Casa do Lago
exibe no dia 25/08 o filme nacional
Salve Geral (2009), em sessões as 16
e 19 h. O drama/suspense é dirigido
por Sérgio Rezende. O projeto ‘Mães
no Lago’ proporciona sessões de cinema com luz, som e espaço adequados para receber mamães e seus
bebês. Gratuito. A Casa do Lago fica
na Av. Érico Veríssimo 1011 – Campus da Unicamp. Tel.: 3521 1708.
MIS
O Ciclo de Cinema do MIS Campinas tem uma vasta programação
gratuita em agosto: Quinta-feira, 10,
14h - O balão branco / Sexta-feira, 11
, 19h30 - Uma onda no ar / Sábado,
12 , 16h - Tempestade sobre a Asia
/ Sábado, 12, 19h30 – O terceiro homem / Segunda-feira, 14, 19h30 - A
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montanha dos sete abutres / Quarta-feira, 16, 19h30 - Paebiru: nas paredes da pedra encantada / Quintafeira, 17, 14h - O segredo dos seus
olhos / Sexta-feira, 18, 19h30 – Rio
Zona Norte / Sábado, 19, 17h - O começo da vida / Sábado, 19 , 17h - A
Constituição / Sábado, 19 , 19h30 O ano passado em Marienbad / Segunda-feira, 21, 19h30 – Amor maldito / Quarta-feira, 23, 19h - Sacco E Vanzetti / Quinta-feira, 24, 14h
- A conquista da honra / Sexta-feira, 25, 19h30 - Abouna Nosso Pai /
Sábado, 26, 17h - O Orador / Sábado, 26, 19h30 – Viver / Segunda-feira, 28, 19h30 - A$Suntina das Amérikas / Quarta-feira, 30, 19h30 - Crônica de um industrial /Quinta-feira,
31, 14h - Cartas de Iwo Jima / Quinta-feira, 31, 19h30 – Eu Sou a próxima. No Museu da Imagem e do Som
(Palácio dos Azulejos) - Rua: Regente Feijó, 859 - (19) 3733-8800. Entrada gratuita
SEDA
A VII Semana do Audiovisual
(SEDA) acontece de 5 a 13 de agosto no Museu da Imagem e do Som
(MIS). No Palácio dos Azulejos - Rua:
Regente Feijó, 859 - (19) 3733-8800.
Entrada gratuita. Na terça, dia 8, as
19h, exibição e debate do filme “A
Morte do Cinema”. Debate sobre o
audiovisual como ferramenta de
educação social. Na quarta, dia 9,
as 19h, exibição e debate do filme
“Precisamos Falar Com os Homens”
de ONU Mulheres.
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SESI AMOREIRAS
A exposição está no Sesi Amoreiras (ao lado do hospital Mário
Gati) até 19 de agosto, de terça a sábado, das 9h às 20h; exceto feriado. São 38 obras (desenhos, aquarelas e gravuras) de artistas como
Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Alfredo Volpi, Victor Brecheret e Geraldo de Barros. A entrada é gratuita. As obras que compõem a exposição integravam um presente da-

do a Ciccillo Matarazo na década de
50. O Sesi Amoreiras fica na Av. das
Amoreiras, 450 (entrada pela Rua
Francisco de Assis Iglesias s/nº, Parque Itália). Tel.: 3772 4183
BOSQUE DOS JEQUITIBÁS
A Sala de Educação Ambiental do Bosque dos Jequitibás mantém, de 2 a 31 de agosto, a exposição “Bosque dos Jequitibás – Mais
de um século de história”. Com banners explicativos, fotografias antigas e exposição de animais empalhados, a mostra leva os visitantes a
uma viagem no tempo. Entrada gratuita. Rua Coronel Quirino, 02 - Bosque.
CCLA
O Centro Ciências Letras e Artes de Campinas (CCLA) exibe a partir do dia 16 de agosto a exposição
‘Eustáquio Gomes: cronista – jornalista – escritor’. A mostra, que reúne
a produção literária do autor, incluirá livros, crônicas, jornais e revistas,
para dar uma noção da atuação de
Eustáquio na imprensa diária e institucional, além de sua contribuição como cronista e escritor. Visitação de segunda a sexta, das 9 às 12
e das 14 às 17h30. Rua Bernardino
de Campos, 989 – Centro - Tel.: 3231
2567.
MUSEU DA UNICAMP
Exposição “Darwin no Brasil: A
Viagem do Beagle!” com organização do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, em parceria com o
Museu de Zoologia do Instituto de
Biologia (IB) e a Biblioteca Central
‘Cesar Lattes. - Até 11 de agosto no
saguão da Binlioteca Central da Unicamp.
CASA DO LAGO
Até 11/08 a galeria da Casa do
Lago da Unicamp exibe os desenhos “Geografias Internas” da artista Eni IIis, que retrata instantâneos
da interioridade em jogos de sombra e luz de linhas frágeis e hesitantes. Visitação gratuita, das 8h30
às 22h (dia 11 até às 13h). O Espaço
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Cultural Casa do Lago fica na Av. Erico Veríssimo 1011, no campçus da
Unicamp. Tel.: 35211708.
MIS CAMPINAS
Na segunda, dia 07/08. Abertura da “Exposição Invisíveis Visíveis””
e “Arte Postal - Eu no Mundo”, das 19
às 22 h no MIS Campinas. Apresenta
produções dos moradores dos abrigos da Rede de Assistência Social de
Campinas para a população adulta
em situação de rua. A exposição de
arte postal apresentará os cartões
postais recebidos através da III Convocatória de Arte Postal com o objetivo de promover a arte da troca
sem comércio. No Palácio dos Azulejos (MIS) - Rua: Regente Feijó, 859
- (19) 3733-8800. Entrada gratuita.
MACC
Exposição do artista plástico Gilberto Salvador com gravuras em
metal de grandes dimensões com o
tema água; monotipias; aquarelas; e
uma instalação denominada Swimming Poll. Salvador é conhecido por
sua postura política e por refletir sobre as questões ambientais em seu
trabalho. No Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MACC), a
partir de 10/08 até 15/10. Rua Benjamin Constant, 1.633, Centro. Tel.:
2116 0346 / 3236 4716.
FNAC CAMPINAS
Desvendando Amelie Poulain é
a exposição que chega à Fnac Campinas (Dom Pedro Shopping), onde
fica de 11 a 24 de agosto, com entrada gratuita. Sob a curadoria de
Hugo Umberto Carmesim, o universo do filme ‘O Fabuloso Destino de
Amelie Poulain’ é delicadamente representado por intervenção de mais
de 70 artistas. Na abertura (no dia
11/08 às 19h) haverá bate-papo sobre o filme e as obras. Endereço: Av.
Guilherme Campos, 500 – Jd. Santa
Genebra. Tel.:2101 2000
AT/AL 609
De 16/08 a 18/09 a exposição de
Artes Visuais ‘Mulheres a Caminho’
acontece no espaço independen-

te AT|AL|609, na rua Antonio Lapa
609 – Cambuí. Mostra a participação ativa de mulheres Latino Americanas dedicadas à arte contemporânea e a performance, sua investigação e processo. Aberto de segunda a sexta das 15 às 19 horas. Entrada Gratuita.
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OLIMPíADA DE ROBÓTICA
A etapa regional da Olimpíada Brasileira de Robótica acontecerá em Campinas nos dias 19 e 20 de
agosto, das 8 às 18 horas, no Colégio Técnico da UNICAMP (COTUCA).
É uma das olimpíadas científicas
com o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e
promover debates e atualizações no
processo de ensino-aprendizagem
brasileiro. Rua Jorge Figueiredo Correa, 735. Evento Gratuito.
CONTADORES DE HISTÓRIA
A Coordenadoria de Assuntos Comunitários (CAC), orgão da
Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Preac), organiza
o I Encontro Nacional de Contadores de Histórias de 24 a 26 de agosto. - R. Elis Regina, 131 - Cidade Universitária, Campinas - Tels.: (19)
3251-2541/ 3521-4179/ 3521-2936 email: elainevm@g.unicamp.br
VESTIBULAR 2018
As inscrições para o vestibular
da Unicamp poderão ser feitas até o
dia 31 de agosto (às 23h59min), exclusivamente pela internet, em formulário disponível na página eletrônica da Comvest. São ofeercidas
3.340 vagas em 70 cursos. A taxa de
inscrição é de 165,00 reais e deverá
ser paga até dia 1 de setembro.
CAFÉ FILOSÓFICO
A CPFL Cultura apresenta em
agosto o módulo ‘As famílias em
suas configurações contemporâneas’. Sempre as sextas, 19 h, gratuito. Dia 11/08 a juíza Adriana Mello aborda a violência contra a mulher no âmbito familiar. No dia 18 a
psicóloga M.Cristina Werner fala sobre a sexualidade. E dia 25 a desembargadora Ivone F. Caetano foca na
criança e a discriminação racial e social. Entrada gratuita, por ordem de
chegada, a partir das 18h. Rua Jorge
Figueiredo Corrêa, 1632, Chácaras
Primavera. Transmissão online pelo
institutocpfl.org.br/aovivo
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FNAC D. PEDRO
A arte de compartilhar histórias
é convite à fantasia e a imaginação.
No sábado, 12/08, às 17 h, a história escolhida é: Clarice Lispector
para Meninos e Meninas, na Fnac
do Dom Pedro Shopping. é uma
oportunidade os pequenos conhecerem sobre esse grande fenômeno literário, entrando no mundo
de Lispector. FNAC Campinas - Av.
Guilherme Campos, 500 - Telefone:
2101 2000. No Canto do Conto todos os sábados na Fnac, tem uma
história diferente com Nani Moraes. Gratuito.

