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Outra briga
Depois do Ecolife, moradores querem ‘derrubar’ o gigante Helbor na Justiça

FÉRIAS!
O roteiro para 

preencher as férias 
de julho com 

atividades está 
bastante variado.
Mesmo sem sair 

de Campinas 
é possível muita 
diversão, lazer e 

cultura
PÁG. 8

“A Helbor Empreendimentos S.A. 
não se manifestará sobre a ação, 

visto que a empresa não 
teve acesso à íntegra 

do documento...”
PÁGS. 4 e 5

A posição da empresa

Em 1964, Roberto Carlos 
lançava o LP Proibido 
Fumar e na faixa título 

ele afirmava seguir 
desrespeitando o aviso.
Hoje a situação é outra: 

o aviso virou Lei e quem 
desrespeitar, mesmo em 

condomínios residenciais, 
pode ser multado em 

valores bem altos
PÁG. 2

PROIBIDO 
FUMAR

Mais um 
morcego 

raivoso no 
Taquaral

PÁG. 6

A foto da maquete do prédio reflete  
no vidro a caixa d’água do Taquaral, 

localizada em frente ao empreendimento



Os Síndicos e Administradores 
Condominiais deverão, desde já, e 
até a entrada em vigor da referida 
Lei, tomar algumas providencias 
necessárias, como segue:

- Retirada de todos os cinzeiros 
das áreas comuns, bem como retira-
da das tampas das lixeiras que são 
caracterizadas como cinzeiros.

- Nos locais de área comum de-
verão ser afixados avisos de proibi-
ção, em pontos de ampla visibili-
dade, com indicação de telefone e 
endereço dos órgãos estaduais res-
ponsáveis pela vigilância sanitária 
e pela defesa do consumidor (artigo 
segundo, parágrafo terceiro da refe-
rida Lei).

Ainda como sugestão, entendo 
ser oportuno o envio de circulares 
e até mesmo criar reuniões e fóruns 
dentro do empreendimento para 
conscientizar os Condôminos da im-
portância do cumprimento da Lei, 
bem como deixá-los ao par das san-
ções cabíveis em caso de descum-
primento da mesma.

A fiscalização será feita com ou 
sem provocação, ou seja, os Condo-
mínios poderão ser fiscalizados por 
ocasião de denúncias feitas pelos 
próprios Condôminos aos órgãos 
competentes, bem como, inadver-
tidamente, pelos responsáveis da 
vigilância sanitária ou da defesa 
do consumidor. Se forem encontra-
das pontas de cigarro, cinzeiros ou 
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Nova lei Lei antifumo será extensiva aos Condomínios 
Foi regu-

l a m e n t a d a , 
no último dia 
07 de maio, 
pelo decreto 
54.311/09, a 
Lei Estadual 

13.541/09, também conhecida como 
Lei Antifumo. Ela tem como objeti-
vo proibir o consumo de cigarros, 
cigarrilhas, charutos ou de qualquer 
outro produto fumigeno, derivado ou 
não do tabaco, em ambientes fecha-
dos, inclusive em Condomínios. 

Essa lei deverá seguir a norma 
do chamado “vacatio legis”, que é 
o tempo entre a regulamentação da 
lei e a sua entrada em vigor, para 
que o cidadão tome ciência da 
mesma e tenha um prazo razoável 
para se adaptar. Esse prazo legal é 
de 90 dias a partir da data da sua 
regulamentação. Com isso, entrará 
em vigor a partir de 7 de Agosto de 
2009. 

A referida lei trata, em seu arti-
go segundo, do parágrafo segundo, 
do conceito sobre onde essa proibi-
ção será aplicada e fala de “recin-
tos de uso coletivo”. Isso abrange 
literalmente as áreas comuns de 
Condomínios, inclusive os salões de 
festas, academias e espaços reser-
vados a eventos. Há de se ressaltar 
que essa medida restritiva de direito 
não abrange os espaços particulares 
(salas comerciais e apartamentos) 
onde essa proibição não alcança. 

ausência das placas informativas, 
poderá o Condomínio ser autuado 
na pessoa do Síndico - que é seu 
representante legal - dada sua  res-
ponsabilidade objetiva. As multas 
terão caráter pecuniário e os valores 
podem atingir grandes somas

Sugiro aos Síndicos e adminis-
tradores que conversem bastante 
com todos os Condôminos, demons-
trando a eles a importância do cum-
primento legal em face da matéria. 
Devem também recepcionar os 
fiscais com bastante tranqüilidade 
e não impedir a entrada desses no 
empreendimento, pois o Condomí-
nio poderá ser autuado por outras 
penalidades. Ressalto que se faz 
importante a verificação da idonei-
dade desses profissionais junto aos 
órgãos oficiais, bem como requisitar 
suas credenciais, pois a segurança 
do empreendimento deve ser prio-
rizada. Providenciem os cartazes e 
retirada dos cinzeiros o quanto an-
tes, para não correrem riscos des-
necessários. Lembrem-se da velha 
máxima “dura lex, sed lex” (A Lei é 
dura mas é a Lei).

Na edição anterior, o tÍtulo do 
artigo do Síndico foi publicado e-
quivocadamente. O correto era: 
“Barulhos de vizinhos em Condomí-
nio podem gerar indenização”.  

Pelas ruas do bairro

ABANDONADO, NADA! É INVENDÁVEL
O precioso Ford Galaxie Landau parece mesmo estar 
abandonado sob uma árvore na rua Hermantino Coelho. 
Mas passe lá  e pergunte ao porteiro do prédio bem em 
frente se ele sabe de quem é o carro e se está a venda. Ar-
risca, neste domingo dia 28/06, ele estar no encontro de 
Ford Galaxie que acontece no Galleria Shopping. Passe lá 
e confira, quem sabe... 

- MANDE SUA FOTO CURIOSA -

Câmara segue
prefeitura e
discrimina os
jornais de bairro

A câmara de vereadores de 
Campinas adotou a mesma 
postura da prefeitura na hora 
de gastar dinheiro público 
com publicidade: pagou por 
espaço apenas nos veículos 
jornalísticos impressos consi-
derados “grandes” - Correio 
Popular, Todo Dia, Capital e 
Notícias Já.

O argumento do Asses-
sor de Imprensa da câmara, 
Marcelo do Canto, é que es-
tes jornais têm periodicidade 
diária, facilitando a progra-
mação dos anúncios.

Para os pequenos a justifi-
cativa foi que “é muito difícil 
politicamente atender a todos 
estes veículos”. O assessor 
lembrou que além dos jornais 
há revistas e elas também 
precisariam estar inseridas 
na programação.

De qualquer forma, só os 
grandes continuam ganhan-
do na cidade cujo prefeito 
tem “Primeiro os que mais 
precisam” como lema de go-
verno, com apoio maciço da 
atual legislatura.

Falar á fácil.

RECOMENDAÇÕES

Eduardo Guerra
Síndico Profissional

De onde 
saem as Leis?

Em julho  
começam multas 
em áreas privadas

A lei de autoria do presidente da 
Câmara, vereador Aurélio Claúdio 
(PDT), pela qual os fiscais de trân-
sito poderão multar e recolher car-
ros estacionados irregularmente 
em vagas para idosos e portadores 
de deficiência física em shoppings 
centers, supermercados, hiper-
mercados, estabelecimentos de 
ensino, órgãos públicos, estádios 
ou condomínios, já está em fase 
de regulamentação pela Prefeitura. 
Publicada em 15 de maio no Diário 
Oficial, a legislação teve o veto do 
Prefeito derrubado pelos vereado-
res e a regulamentação deverá ser 
concluída até 15 de julho. Até hoje 
esse tipo de multa só era possível 
em Campinas no aeroporto de Vi-
racopos e na Unicamp. A partir da 
regulamentação da lei, a Prefeitu-
ra deverá realizar convênio com 
os estabelecimentos, para que os 
agentes de fiscalização, quando 
chamados, apliquem multas ou 
mesmo determinem o guincha-
mento do veículo, tirando toda a 
responsabilidade do comerciante 
ou proprietário do imóvel. Os valo-
res das multas serão estabelecidos 
pela Prefeitura, que poderá utilizar 
os mesmos critérios previstos no 
Código Brasileiro de Trânsito.

Novas áreas  
para entulhos 

Pelo menos três novas  áreas 
devem ser criadas em diferentes 
regiões da cidade para receber ex-
clusivamente restos de construção 
civil, com usinas móveis de recicla-
gem. Essas áreas serão responsá-
veis por separar e dar a destinação 
final as cerca de 3 mil toneladas de 
restos de construção produzidos 
diariamente na cidade.  O plano foi 
apresentado no dia 10 de junho na 
Câmara Municipal, pelo engenhei-
ro do Departamento de Urbanismo 
da Prefeitura, Alexandre
Gonçalves, durante audiência da 
Comissão Especial de Estudos 
(CEE) que trata da situação do 
lixo em Campinas. Segundo ele, 
apenas metade do material tem a 
destinação correta, o restante vai 
parar em terrenos baldios, áreas 
públicas, margens e leitos de rios 
e córregos, ou em espaços urba-
nos vazios. Os locais e datas ainda 
não foram definidos.

POLÍTICA 
LOCAL

NOSSA CÂMARA 
EM BOAS MÃOS

Gilberto Gonçalves

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CONSELHO COMUNITÁRIO 
DE SEGURANÇA DO TAQUARAL

CONSEG TAQUARAL,
 através do presente Edital, CONVOCA a população em 

geral para participar da Assembléia Geral Ordinária, que será 
realizada no dia 13/07/2009, das 19:30 às 21:00 horas, nas 

dependências do Salão Paroquial da Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, localizado à Rua Elidia Anna de Campos nº 210 – 
Taquaral, para deliberarem sobre a seguinte PAUTA: Eleição 

da Nova Diretoria. Os interessados em concorrer ao pleito, 
deverão apresentar chapa completa, até o dia 08/07/2009 na 

Secretaria da Paróquia Nossa Senhora de Fátima situada à 
Rua Cel. Joaquim José de Oliveira nº 117 - Taquaral

NOS CONDOMÍNIOS

FISCALIZAÇÃO E MULTAS

ERRATA

PROVIDÊNCIAS
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HELBOR HUPPER HOUSE: UM GIGANTE DE 30 ANDARES

Do papel para a Justiça
O Advogado Agenor An-

tonio Furlan deu entrada na 
semana passada a um Man-
dado de Segurança contra a 
Prefeitura de Campinas por 
ter autorizado a construção do 
Upper Houses - Helbor Parque 
Taquaral, na Avenida Milton 
Christini 1.020, em frente à 
Praça Ludwig Winkler (praça 
da caixa d´água), entre a Lagoa 
do Taquaral e o Shopping Par-
que Dom Pedro.  

A ação tem requerentes 5 
moradores próximos ao em-
preendimento e foi distribuida 
por sorteio à 2a. Vara da Fa-
zenda Pública no dia 2 de ju-
nho. O processo recebeu, no 
Fórum de Campinas, o número 
114.01.2009.032313-2.

O Upper Houses - Helbor 
Parque Taquaral, da Helbor 
Empreendimentos S.A. previs-
to para ser construído em um 
terreno de 6.040 m². 

Acontece que o empreendi-
mento está na mesma situação 
irregular do Ecolife. Como ne-
nhum morador havia se mani-
festado contra a obra até agora 
ela seguia normalmente o cro-
nograma que previa entrega até 
setembro de 2011.

O mandado de segurança 
contra a Prefeitura deve provo-
car a mesma decisão da Justiça 
que embargou a obra do Ecoli-
fe cuja comissão de moradores 
espera apenas pela implosão do 
esqueleto inciado no local.

As unidades do Helbor Ta-
quaral são planejadas em duas 
torres com quatro dormitórios 
e área privativa de 147,10 m² 
e 191,63 m2, incluindo o depó-
sito. 

Projetado em estilo con-
temporâneo pela arquiteta de 
Campinas Roberta Homem de 
Melo, do escritório SHM Ar-
quitetura, o residencial prevê 
completa infra-estrutura de la-
zer e para a prática de esportes 
com VGV de R$ 63,3 milhões. 
A comercialização dos aparta-
mentos será realizada pela Lo-
pes Bauer com financiamento 
de até 150 meses direto com a 
Helbor.

 

Outros projetos

Além do Upper Houses Taquaral, 
a Helbor lançará no mesmo 
bairro o residencial Privilége 
Liceu com 116 unidades de 3 
dormitórios, localizado na Rua 
Baronesa Geraldo de Resende, 
534. Campinas receberá também 
o Helbor Home Flex Cambuí, 
com 84 unidades compactas e 
funcionais de 2 dormitórios na 
Rua Joaquim Novaes. 
Para encerrar a primeira fase de 
lançamentos, um empreendimen-
to comercial será construído na 
cidade com salas e localização 
privilegiada na Avenida Norte-
Sul.

Upper Houses 
Helbor Parque Taquaral
Avenida Milton Christini, 1.020 - Parque Alto 
Taquaral - Campinas - SP
2 torres com 92 unidades
420 vagas de garagem
3 elevadores (2 sociais e 1 de serviço) em cada 
torre
Área do terreno: 6.040 m²
Áreas de lazer: salão de festa adulto / gourmet, 
sala de leitura e reunião, brinquedoteca, home 

cinema, salão de festa infantil e juvenil, 
sala de fitness, sala de descanso, spa, 
sauna, piscina coberta e climatizada, 
piscina adulto e infantil, praças, chur-
rasqueira coberta, playground e jardins
Área privativa: unidade tipo torre A 
(incluindo armário - 2,76 m²): 191,63 
m²; unidade tipo com torre B (incluindo 
armário - 2,76 m2): 147,10 m²
Instalações: gerador e pressurização da 
escada
Realização: Helbor Empreendimentos 
S.A. e Hélio Borenstein S.A. Administra-
ção, Participações e Comércio
Construção: EBM Incorporações
Projeto arquitetônico: SHM Arquitetura - 
Roberta Homem de Mello
Projeto paisagístico: Benedito Abbud
Projeto de Decoração de Interiores: 
Sandra Pini.

FICHA 
TÉCNICA

Por que a ação?

Do papel para a Justiça

Prefeitura cumpre mas recorre

“A Helbor Empreendimentos 
S.A. não se manifestará sobre 
a ação citada pelo Jornal Alto 
Taquaral, visto que a empresa 
não teve acesso à íntegra do 
documento. 

Entretanto, em cumpri-mento 
ao auto de embargo da Prefeitu-
ra de Campinas de 15 de junho, 
a incorporadora determinou à 
construtora responsável a sus-
pensão das obras que estavam 
sendo desenvolvidas no terreno, 
enquanto aguarda resposta ao 

Posição da Helbor
recurso impetrado contra a 
medida. 

Em respeito a seus clien-
tes, a Helbor esclarece que o 
empreendimento em questão 
possui projeto aprovado pela  
Prefeitura Municipal  e dispõe 
de toda a documentação legal, 
que asseguraram seu lança-
mento em 2008, além de sua 
comercialização e construção.   

Helbor 
Empreendimentos S.A.” 

“A Prefeitura de Campinas 
cumprirá a ordem judicial, mas 
também recorrerá, tendo em vis-
ta que o fundamento da ação é 
a inconstitucionalidade da lei 
11.764/2003” , informou a Se-
cretaria de Negócios Jurídicos 
ao ser consultada sobre a liminar 
que interrompe a obra.  O Tribu-
nal de Justiça, que analisa a ação 

de embargo impetrada pela Pre-
feitura no caso do Ecolife, adiou 
a nova votação. A ação pede a 
modulação da legislação e defini-
rá sobre os alvarás de construção 
concedidos com base nesta lei, 
que alterou o zoneamento de 35 
regiões de Campinas e foi con-
siderada institucional em 30 de 
abril.  

Informações disponíveis no 
site do Tribunal de Justiça de 
São Paulo relatam que na última 
audiência realizada dia 17 de ju-
nho para analisar a ação de em-
bargo impetrada pela Prefeitura 
de Campinas, o processo chegou 
a ser votado. Os embargos da 
declaração foram acolhidos pela 
maioria de votos (16 aceitando e 
7 rejeitando)  e, face a impossi-
bilidade de declaração para efei-
tos modulatórios decidiu-se pela 
convocação de desembargadores 
a complementação do julgamen-

Desembargadores avaliam processo
to.  A data da nova audiência 
ainda não foi marcada pelo rela-
tor do processo, desembargador 
Mauricio Ferreira Leite. O argu-
mento da Prefeitura ao solicitar a 
modulação da Lei é que nos dois 
anos em que a legislação ficou 
em vigor foram emitidos 2.415 
alvarás de construção. Destes, 
três prédios estão embargados 
por ações na Justiça: o Ecolife e 
o Helbor (no Taquaral) e um no 
Jardim Flamboyant.  A Adin que 
tornou a Lei inconstitucional veta 
a possibilidade de modulação. 
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“Adeus à privacidade”“Adeus à privacidade”

Sobre os 
imóveis do 
entorno

“A assessoria de imprensa 
da Helbor esclareceu também 
que, em relação à preocupa-
ção de moradores que inte-
gram a ação, sobre as avalia-
ções dos imóveis do entorno 
da àrea onde  será realizado o 
empreeendimento, nada pode 
ser dito contra a Helbor.

“A Aval Técnica foi con-
tratada para realizar a ava-
liação e apresentar os laudos 
técnicos dos terrenos que são 
limítrofes ao da construção. 
Isto foi feito e os laudos estão 
disponíveis”.

Enquanto de um lado os 
especialistas em Direito lu-
tam para fazer prevalecer o 
interesse de sua parte, os mo-
radores próximos ao empren-
dimento sofrem angustiados 
por não terem outra saída a 
não ser esperar pelas decisões 
da Justiça.

“Ficamos esperando os 
resultados de audiências, 
julgamentos, pareceres e 
despachos de juízes, desem-
bargadores, enfim  todo o Ju-
diciário”, desabafa Antonio 
Carlos da Cruz, morador da 
rua José Lins do Rego.

Segundo ele, a alternati-
va de recorrer à Justiça foi 
estimulada pela luta empre-
endida pelos moradores do 
Taquaral contra a construção 
do Ecolife. “Eles mostraram 
o caminho e nós seguimos. 
Agora vamos até o fim. Pena 
que a ação tenha iniciado só 
com cinco moradores. Mas já 
estamos conseguindo novas 
adesões e tenho certeza que 
vamos ser muitos”.

Antonio Carlos lamenta 
muito também a postura da 
Ampat - Associação dos Mo-
radores do Parque Alto Ta-
quaral - cuja diretoria, mesmo 
procurada por várias vezes, 
preferiu ficar fora da ação. “É 
um absurdo. Afinal para que 
serva uma associação de bair-
ro se não participa de uma 
luta dessa? Eles dizem que 
a preocupação da entidade é 
apenas com a segurança fei-
ta por empresa contrata. Isto 
não basta”.

Do quintal da sua casa, 
Antonio Carlos aponta a 
montanha de terra que ultra-
passa a altura dos seus cômo-
dos externos. “Essa terra vai 
desmoronar e causar graves 
problemas para todos nós que 
moramos aqui. O pessoal da 
Helbor pode até dizer que a 
terra não está no terreno da 
obra, mas ela saiu de lá”.

Ele ainda ressaltou o pro-
blema que o prédio, com seus 
30 andares, vai acabar pro-
vocando. “Ninguém mais vai 
ter privacidade, mesmo den-
tro de casa. Nós ainda não te-
mos piscina mas os vizinhos 
têm e aí, com que liberdade 
vamos poder ficar dentor de 
casa? Além disso, as residên-
cias acabam ficando também 
muito vulneráveis em relação 

a segurança, pois lá do alto 
qualquer um vai poder ob-
servar nossos hábitos e horá-
rios...”

Por fim, ressolveu dar cré-
dito à Justiça. “Tenho certeza 
que vamos sair vitoriosos. 
Afinal, já imaginou se come-
çam mesmo a liberar prédios 
aqui na região? Mudei para 
cá em 2001 porque era uma 
região muito tranquila, com 

muito verde e tranquilidade. 
Já imaginou o transtorno que 
um prédio deste tamanho não 
vai provocar? O trânsito na 
região já está ficando com-
plicado e quanto mais prédio 
vem, mais complicado fica”.

Segundo ele, a vizinha ao 
lado já está tendo problemas 
de rachaduras no seu imóvel. 
“Ainda assim, ela reluta em 
apoiar a ação”.

Direção da 
Ampat diz
faltar tempo

A secretária geral da Am-
pat - Associação dos Morado-
res do Parque Alto Taquaral, 
Ana Augusta, adiantou que 
com o presidente ausente ela 
não podia assumir postura 
contrária à que já havia sido 
passada para os moradores 
quando eles buscaram apoio.

“A asociação vive com 
muitas dificuldades adminis-
trativas financeiras. Não dá 
mesmo para ficar assumindo 
compromissos que deman-
dem tempo e dinheiro. Somos 
poucos aqui e mal dá para fa-
zer funcionar direito a segu-
rança, que é a nossa maior 
preocupação”

Quanto à possibilidade de 
pelo menos apoiar a ação ini-
ciada pelos moradores, Ana 
Augusta foi enfática: “Olha, 
eu não posso me posicionar 
em relação a isto. Vamos es-
perar o presidente retornar e 
falar com ele”.

altotaquaral@clicknoticia.com.br
www.clicknoticia.com.br

ANUNCIE  AQUI
(19) 3256-9059

Montanha de terra, com erosão, ao lado das casas que ficam na rua José Lins do Rego ultrapassa a altura dos telhados

Se do alto da caixa d’água já é quase possível visualizar o meu quintal, imagina dos últimos andares do prédio...

DO OUTRO LADO, MORADORES MUITO PREOCUPADOS
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SECRETARIA ENFRENTA GRIPE E ATÉ MORCEGO

Inverno pauta a Saúde 

Justiça 
concede tutela 

antecipada 
contra CPFL
A Justiça Federal concedeu 

tutela antecipada ao Procon-
Campinas, em ação civil públi-
ca contra a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) e a 
Companhia Paulista de Força e 
Luz (CPFL) suspendendo o rea-
juste tarifário em média de 21% 
da energia elétrica, que entrou 
em vigor no dia 8 de abril deste 
ano. 

Segundo a decisão do juiz 
federal da 8ª Vara Haroldo Na-
der, o reajuste a ser aplicado é 
de 6,2686%, de acordo com o 
IGP-M/FGV do período, para 
consumidores de alta, média 
e baixa tensão. Ou seja, indús-
trias, comerciais e residenciais. 
Este índice deverá ser aplicado 
a partir da notificação da Justiça 
à CPFL. 

O diretor do Procon-Campi-
nas, Anderson Gianetti, lembra 
que a tutela antecipada é pro-
visória até que haja um recurso 
que venha a suspender a liminar 
ou até que haja uma sentença 
definitiva de mérito por parte do 
juiz. 

Na ação, o Procon propôs 
que o aumento da tarifa não ul-
trapassasse o índice do Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), que é de 
5,9%.

A rua Jaime Sequier, no 
Taquaral, passou por um 
bloqueio de foco de raiva 
nos dias 15 e 16 de junho. A 
ação foi desencadeada pela 
Secretaria de Saúde após 
confirmação de um caso 
positivo da doença em mor-
cego insetívoro, em exame 
realizado pelo Instituto Pas-
teur. 

Durante o bloqueio, as 
equipes visitaram mais de 
60 endereços em cinco quar-
teirões, num raio de 500 me-
tros onde foi encontrado o 
animal doente, repassando 
informações e atualizando 
as vacinas dos animais. Este 
foi o segundo caso de raiva 
em morcego em Campinas 
em 2009, ambos no Taqua-
ral. 

Segundo o médico vete-
rinário Ricardo Conde Al-
ves Rodrigues, do CCZ, “é 
fundamental informar sobre 

a raiva e manter gatos e cães 
vacinados”. Ele explica que 
sem esta proteção o riso au-
menta, “pois a transmissão 
ocorre quando o vírus da 
raiva existente na saliva do 
mamífero infectado penetra 
no organismo, através da 
pele ou mucosas, por mor-
dedura, arranhadura ou lam-
bedura, mesmo não existin-
do agressão”. A transmissão 
pode ocorrer diretamente do 
morcego para o ser humano, 
do morcego para o animal e 
do animal infectado para o 
homem. 

A raiva é uma doença 
que atinge todos os mamí-
feros, inclusive o homem, e 
não tem cura. Em todos os 
casos, a doença evolui para 
a morte.  Este ano a Cam-
panha de Vacinação contra a 
Raiva em Cães e Gatos em 
Campinas será nos dias 19 e 
20, 26 e 27 de setembro.

A escalada da gripe suína 
em países da América do Sul 
fez com que o contágio dis-
parasse nos últimos dias, che-
gando a cerca de 400 casos 
no Brasil, mas sem nenhuma 
morte. 

Campinas tem oito casos 
acumulados até agora, sen-
do sete de adultos (seis  que 
voltaram recentemente de 
viagens à Argentina) e uma 
criança de seis anos, que é 
contato próximo de um dos 
casos. Todos passam bem e 
a criança encontra-se em iso-
lamento domiciliar, mas seu 
estado também é bom, infor-
mou a Secretaria da Saúde. 

Embora oficialmente não 
sejam divulgados os bairros 
onde residem as pessoas con-
taminadas, informações ex-
tra-oficiais indicam que pelo 
menos um dos casos é na re-
gião do Jardim Santana (pró-
ximo à Cidade Judiciária). Os 

Mais um caso de morcego 
com raiva no Taquaral

casos tem sido encaminhados 
à Unicamp.

 A Influenza é uma doen-
ça respiratória aguda (gripe), 
causada pelo vírus Influenza 
A (H1N1). Esse novo subtipo 
do vírus da influenza, assim 
como a gripe comum, é trans-
mitido de pessoa a pessoa 
principalmente por meio de 
tosse ou espirro e de contato 
com secreções respiratórias 
de pessoas infectadas. Os sin-
tomas são febre de maneira 
repentina e tosse, podendo 
estar acompanhadas de dor de 
cabeça, dores musculares e 
nas articulações, dificuldade 
respiratória e dor de garganta. 
A mortalidade tem sido em 
média de 0,4%. No Brasil fo-
ram confirmados, até o dia 25 
de junho, 399 casos de infec-

ção pelo vírus H1N1 e quase a 
metade deles está concentrada 
no estado de  São Paulo.  

Até o momento, 100 pa-
íses têm casos confirmados 
da doença. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde, 
são considerados países com 
transmissão sustentada: Esta-
dos Unidos, México, Canadá, 
Austrália, Chile e Argentina. 
O Ministério da Saúde reco-
menda que idosos com 60 
anos ou mais, crianças com até 
dois anos de idade e pessoas 
com baixa imunidade adiem 
viagens ao Chile e à Argentina 
para prevenir infecções pelo 
vírus. A recomendação foi 
feita depois de confirmados 
vários casos da nova gripe no 
Brasil de pessoas que voltaram 
de viagem a esses dois países. 

Confirmados oito casos de gripe suína 
(Influenza - H1N1) em Campinas

O que é 
a Influenza A situação

mundial
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RESIDENCIAL COLIBRIS Rua Antonio Nogueira Braga, 236
VILLAGE CHATEU TIVOLI Rua Professor Luiz de Pádua, 63
DOLCE VIVERE  Rua Lauro Vannucci, 851
CIDADES DI ITÁLIA  Rua Arq. José Augusto Silva, 719 
ILHAS DO CARIBE  Rua Arq. José Augusto Silva, 761
PANIF. ESQ. DO ESTUDANTE Rua Luiz Otávio, 150 
BANCA DE JORNAIS DO ITAÚ Rua Luiz Otávio, 148
VILLAGE CEREJEIRAS Rua Ambrógio Bisogni, 220
COLINA VERDI  Rua Ambrógio Bisogni, 180
PORTO VITÓRIA  Rua José Luiz C. Moreira, 183
ÓPERA HOUSE  Rua José Luiz C. Moreira, 120
ALDEIA DA MATA  Rua Hermantino Coelho, 299
CIDADE NOVA  Rua Hermantino Coelho, 255
PLAZA LIGTH  Rua Hermantino Coelho, 195
VILLAGIO DI FIRENZE Rua Hermantino Coelho, 77
VILLAGIO DI VENEZIA Rua Rua Luiz Otávio, 2001
CITTÁ DI ROMA  Rua Jasmim, 28
MAIMI GARDENS  Rua Izabel Negrão Bertólli, 100
ANTUÉRPIA  Rua Izabel Negrão Bertólli, 101
AREIAS DE PRATA  Rua Izabel Negrão Bertólli, 141
AREIAS DE OURO  Rua Izabel Negrão Bertólli, 161
 JANGADAS  Rua Jasmim, 170
ALDEIA DA LAGOA  Rua Jasmim, 190
RIO TOCANTINS  Rua Jasmim, 250
ALDEIA DA SERRA  Rua Jasmim, 350 
CHÁCARA PRIMAVERA Rua Jasmim, 241
RARITHÁ   Rua Jasmim, 466
RIO TAMISA  Rua Jasmim, 750
VILLE DE FRANCE  Rua Jasmim, 810
BANCA DE JORNAIS JASMIM Rua Jasmin, 820
PADARIA DI FIORI  Rua das Hortências, 960
ANDRÉA PALLADIO  Rua Jasmim, 840
EDEN ROCC  Rua Jasmim, 880
GAROPABA  Rua Egle Moretti Belintani, 270
EDUARDO HOMEM DE MELLO Rua Luiz de Oliveira, 327
RESIDENCIAL GARDEM CLUB Rua Hermantino Coelho, 1000
MOISÉS BITTAR  Rua Hermantino Coelho, 955
ILHA BELLA  Rua Hermantino Coelho, 901
PARK INDIANÓPOLIS  Rua Hermantino Coelho, 841
PARQUE PRIMAVERA  Rua Hermantino Coelho, 758
SPÁZZIO COPENHAGEN Rua Hermantino Coelho, 734
CONDOMÍNIO CANADÁ Rua Hermantino Coelho, 501
RESIDENCIAL MARINA Rua Clovis Teixeira, 100
PANIF. NOVA DIAMANTE Rua Adelino Martins , 580
AQUARELLA  Rua Egle Moretti Belintani, 33
ALCANTO UNO  Rua Álvaro Bosco, 146
SPAZIO DELLA FELICITÁ Rua Álvaro Bosco, 157
SPAZIO DELLA ISPIRAZIONE Rua Álvaro Bosco, 95
SPAZIO DELLA NATURA Rua Álvaro Bosco, 50
PANIF. ABELHA GULOSA MALL Avenida Guilherme Campos, 600
REVISTARIA THE MALL Avenida Guilherme Campos, 600
BANCA REVISTARIA D. PEDRO Avenida Guilherme Campos, 1.000
SPAZIO DELLA LUMME Rua Santa Maria Rossello, 905
ACCANTO DUE  Rua Carlos Mazzoni, 55
HOUSE TOWER I E II  Rua Carlos Mazzoni, 72
RESERVA ORIGINAL  Rua Dr. Fernando F. D. de Souza, 48
ECO RESIDENCE  Rua Thereza Mazzair Brevistieri, 46
ILHA DAS FLORES  Rua Rua Aglair Buratto, 169
CASAS DI ITÁLIA VILLA BELLA Rua Zerilo Pereira Lopes, 651
CASAS DI ITÁLIA PQ DO LAGO Rua Zerilo Pereira Lopes, 477
CASAS DI ITÁLIA PQ. D. PEDRO Rua Luiz Pasteur, 75
CASAS INGL. GARDEN HILL Rua Eunice Virginia R. Navero, 781
CASAS DI ITÁLIA TAQUARAL Rua Eunice Virginia R. Navero, 1070
PARQUE DOS IPÊS  Rua José Lins do Rego, 665
RESIDENCIAL RESEDÁ Rua Afrânio Peixoto, 601
MONTE CARLO  Rua Afrânio Peixoto, 793
FAZENDA TAQUARAL  Rua Afrânio Peixoto, 855
RIVIERA JARDIM  Rua Afrânio Peixoto, 900
PARQUE TAQUARAL  Rua Padre Domingos Giovanini, 496
RESIDENCIAL VIVENDAS Rua Padre Domingos Giovanini, 577
COND. LATINO COELHO Rua Latino Coelho, 1301
CONDOMÍNIO PQ ALEGRO Rua Latino Coelho, 1343
CONJ. RESID. VILLA VERDE Rua João Chatti, 112 
EDIFÍCIO  PQ TAQUARAL Rua Fernão Lopes, 1400
EDIFÍCIO FRANKLIN  Rua Padre Antonio Vieira, 64
EDIFÍCIO ANTONIO CARLOS Rua Padre Antonio Vieira, 76
EDIFÍCIO JOSIANE  Rua Padre Antonio Vieira, 6
PANIF. MASSA NOBRE  Rua Padre Manoel Bernardes, 942
BANCA DE JORNAL MICKEY Rua Padre Manoel Bernardes, 912
PARQUE AUXILIDADORA I Rua Theodureto de Camargo, 488
PARQUE AUXILIADORA II Rua Fernão Lopes, 1907 
RESIDENCIAL ANDORRA Rua Pedro Vieira da Silva, 144 
RESIDENCIAL LUXEMBURGO Rua Pedro Vieira da Silva, 415 
VILLAGE CALIFÓRNIA Rua Pedro Vieira da Silva, 64 
VILLAGE FLÓRIDA  Rua Pedro Vieira da Silva, 42 
MERCADO “DIA” S. GENEBRA Av. Pamplona, 383
BANCA SANTA GENEBRA Av. Pamplona, 383
RESID. COLINE DE SUISSE Rua Guatás, 250
PANIF. SANTA GENEBRA Rua Joaquim Manuel Macedo, 15
BANCA DO BERALDO  Rua Joaquim Manuel Macedo, 16
GREEN VILLAGE  Rua das Hortências, 781 
VILLAGE CAMPANIA  Rua das Hortências, 641
SUNSET VILLAGE  Rua das Hortências, 415
PANIF. IMPÉRIO DOS PÃES Av. Almeida Garret, 1091
THE PLACE RESIDENCE Rua Fernão Lopes, 1101
CONDOMÍNIO PINHEIRO Rua Fernão Lopes, 1067
RESID. PARQUE PORTUGAL Rua Soldado Percílio Neto, 628
PARQUE DA LAGOA  Rua Jorge Figueiredo Correia, 503
LA TORINO  Rua Jorge Figueiredo Correia, 944
VILLA DI CAPRI  Rua Jorge Figueiredo Correia, 1000
VILLAGIO DI MONTALCINO Rua Emerson José Moreira, 1667
PETIT VILLAGE  Rua Emerson José Moreira, 1455
RESIDENCIAL CAMÉLIAS Rua das Camélias, 399
VILLAGE CEDRUS  Rua das Camélias, 118
EDIFÍCIO GIRASSOL  Rua Girassol, 54
PANIFICADORA PRIMAVERA Rua Jorge Figueiredo Correia , 1.411
COND. RAQUEL M. FERREIRA Rua Pereira Coutinho, 151
CONDOMÍNIO ANA CAROLINA Rua Pereira Coutinho, 111
LAGOA TAQUARAL – DISPLAY Avenida Heitor Penteado, S/N
EDIFÍCIO DONA ESMERALDA Rua Luiza de Gusmão, 591
RESIDENCIAL VILA VULCANO Rua Diogo Alvarez, 2.370
ED. PRAIA DOS CASTELHANOS Rua Euclides Vieira, 647
EDIFÍCIO EUCLIDES  Rua Euclides Vieira, 661
PANIF. SÃO GERALDO  Rua Bento de Arruda Camargo, 478 
BANCA SÃO GERALDO Av. Bento de Arruda Camargo, 500
PADARIA PURO PÃO  Av. Esther Moretszom de Camargo, 585
BANCA DO ROMEU  Av. Anita Moretzsom, 450
SUPERMERCADO FELTRIN Av. Lafayete de Arruda Camargo, 116
PANIF. E REST SANTUZA Av. Anita Moretszom, 738
CIDADE JUDICIÁRIA  Rua Bento de Arruda Camargo, 1000
CASA DE CARNES RAMALHO Rua Lafayete de Arruda Camargo, 12
CÂMARA MUNICIPAL  Av. da Saudade
PREFEITURA DE CAMPINAS Av. Achieta - todas secretarias
AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
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AGORA COM ENTREGA PROTOCOLADA
EM 98 CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS + 26 PONTOS

NOVIDADES NO COMÉRCIO REGIONAL

Tartanero inaugura loja no D. Pedro

A clínica veterinária É o 
Bicho foi inaugurada em me-
ados de junho com algumas 
novidades nesse mercado. É 
a única clínica de Campinas 
que conta com uma especia-
lista em Criocirurgia e oferece 
tratamentos diferenciados para 

A fábrica da Tartanero Sal-
gados e Pães de Queijo, se-
diada no Taquaral, expande os 
seus negócios com a abertura 
da segunda loja própria, na 
praça de alimentação do Par-
que D. Pedro Shopping.  

Inaugurada no dia 26 de 

CURSOS 
PROFISSIONAIS
O Centro Profissionalizante 

Emiliani está com vagas para 
os cursos de Cabeleireiro, 
Auxiliar de cozinha, Auxiliar 
de contabilidade, Informática, 
Eletro-eletrônica e Panifica-
ção. Os cursos são gratuitos e 
os participantes precisam do 
Ensino Fundamental concluí-
do e ter idade mínima de 14 
anos para o de panificação e 
16 anos para os demais. Infor-
mações pelo fone 3296 5040 
(Cirlene) ou na rua Prof. An-
tonio Nogueira Braga n. 185, 
Jardim Santa Cândida. 

É o Bicho inova com Criocirurgia

animais  nas áreas de odonto-
logia, oftalmologia, neurologia, 
fisioterapia e laboratório. 

A criocirugia é uma  téc-
nica que usa o frio (com apli-
cações de nitrogênio líquido) 
para destruir lesões cutâneas e 
renovar tecidos. 

É bastante utilizada em tra-
tamentos de cânceres de pele. 
A clínica/pet shop fica na ave-
nida Imperatriz Leopoldina, 
129 na Vila Nova, e as vete-
rinárias Regiane A. Formigari 
e Martha C.A.Fartes atendem 
também a domicílio.

junho, a nova loja atenderá ao 
consumidor final com salga-
dos, doces, sobremesas com 
sorvete, sucos e lanches na-
turais.  

A empresa atende, no ata-
cado e varejo, mais de 100 
estabelecimentos como esco-

las, bares e cafeterias, com 
a demanda de 600 quilos de 
doces e 7,5 mil unidades de 
salgados. 

É administrada   pelos ir-
mãos André, Diego e Ricardo 
Alberich, sócios no empreen-
dimento.  



Mas o projeto, ainda em 
estudo, não tem prazo para 
ser finalizado. 

Até o mês de agosto o pro-
jeto de manutenção e revitali-
zação da sinalização da Rua 
das Hortências será implanta-
do, segundo informações da 
Emdec. 

O projeto, semelhante ao 
implantado no mês de abril 
na Jasmim, prevê o reforço na 
pintura de toda a sinalização 
de solo existente, assim como 
a proibição do estacionamen-
to em um dos lados da via.
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Presente de R$ 8,5 milhões
NOVO ACESSO À PUCC E UNICAMP ABRE NO ANIVERSÁRIO DE CAMPINAS

 

O trecho de 2 km que pas-
sa sobre a Rodovia Dom Pe-
dro I e liga a avenida do Sho-
pping Dom Pedro aos campi 
da PUC e Unicamp, terá três 
radares fixos para o controle 
de velocidade com regula-
mentação de 60 km/h. 

Toda a sinalização horizon-
tal e vertical (solo e placas) já 
foi implantada e a Emdec está 
executando a manutenção da 
sinalização do trecho já exis-
tente, entre a caixa d’água do 

Faz parte das 
comemorações do 

aniversário de Campinas, 
dia 14 de julho, 

a inauguração do 
prolongamento da 

Av. Guilherme Campos. 

das universidades, muitas ve-
zes fica preso na fila de veícu-
los que aguarda um vácuo no 

fluxo intenso para atravessar 
em direção à rua Álvaro Bos-
co, no sentido do shopping. 

Taquaral e a rodovia, passan-
do ao lado do shopping. 

Segundo técnicos da Em-

dec, “nesse primeiro mo-
mento não está prevista a 
implantação de semáforos em 

nenhum ponto do novo tre-
cho, nem redutores de veloci-
dade do tipo lombada”. 

Para tentar minimizar os 
problemas decorrentes do 
trânsito intenso e os constan-
tes congestionamentos e atro-
pelamentos da rua Jasmim, o 
Departamento Semafórico da 
Emdec está estudando a pos-
sibilidade de implantar um 
equipamento no entronca-
mento entre as ruas Jasmim, 
Álvaro Bosco e Adelino Mar-
tins. 

O local sofre com conges-
tionamentos porque quem 
sobe a rua Jasmim e quer en-
trar à direita na Adelino Mar-
tins, em direção aos campi 

Rua da Hortências
será revitalizada

Semáforo na 
rua Jasmim

RESPEITE O TRÂNSITO
ASSIM TODOS NÓS

VIVEREMOS MELHOR
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FESTAS
Arraial na Praça da Paz
De 2 a 5 de julho acontece a tra-

dicional festa junina de Campinas, 
o “Arraiá do Nhô Tonico”, na Praça 
Arautos da Paz, no Taquaral. Estão 
programados shows, comidas típicas 
e dança de quadrilha, com início às 
19 horas na quinta e sexta-feira e 17 
horas no fim de semana. São  cem 
barracas entre alimentação, artesa-
nato e brincadeiras. O parque de di-
versão instalado na praça funcionará 
todos os dias da festa e, no final de 
semana, abrirá também durante o 
dia. A Secretaria Municipal de Cul-
tura espera um público de 15 mil 
pessoas por dia. A entrada é franca. 

Santa Genebra 
Nos dias 4 e 5 de julho a Co-

munidade Imaculada Conceição, no 
Jardim Santa Genebra, promove sua 
Festa Junina  com shows, comidas 
típicas e brincadeiras. Na Paróquia 
São Bendito - rua Saldanha Marinho 
- ao lado do Centro de Saúde. 

Parada Gay 
A Parada do Orgulho de Lésbi-

cas, Gays, Travestis, Transexuais e 
Bissexuais (LGTB) de Campinas, 
será realizada no domingo, dia 28 de 
junho, com concentração no início da 

tarde no Largo do Pará (final da ave-
nida Francisco Glicério). A Secre-
taria de Saúde aproveitará o evento 
para distribuir 80 mil preservativos 
masculinos.

EXPOSIÇÕES
Victor Brecheret 

Depois de mais de 30 anos sem 
qualquer evento relacionado ao es-
cultor Victor Brecheret, Campinas 
recebe, até 6 de julho, 12 de suas 

esculturas. Elas estarão expostas no 
antiquário Fakiani, no shopping Gal-
leria. A mostra é uma oportunidade 
para conhecer as obras do pioneiro 
do modernismo na escultura brasi-
leira, mundialmente reconhecido. 
As esculturas serão vendidas e parte 
da renda arrecadada será repassada 
aos projetos sociais do Instituto Fu-
turo Cidadão. O espaço estará aberto 
das 10h às 22h, de segunda a sába-
do, e das 14h às 20h aos domingos.  
Maiores informações pelo telefone:  
(19) 3207-4649.

Arte dos azulejos  

Parte do acervo do Museu Nacio-
nal do Azulejo de Lisboa pode ser 
conferida em Campinas até o próxi-
mo dia 7 de julho, de terça a sexta-
feira, das 10h às 18h, no piso supe-
rior do Palácio dos Azulejos, onde 
acontece a exposição “A Arte do 
Azulejo em Portugal”. A exposição 
é resultado de uma parceria entre o 
Palácio dos Azulejos de Campinas e 
a Casa de Portugal, que conseguiu o 
acervo por intermédio da embaixada 
de Portugal em Brasília (Instituto 
Camões). O Palácio dos Azulejos de 
Campinas fica na rua Regente Feijó, 
859, no Centro.

Bernardo Caro

Menos de dois anos após sua 
morte, o pintor, escultor e gravurista 
Bernardo Caro tem retrospectiva na 
CPFL Cultura, com 56 das centenas 
de obras produzidas nos mais de 40 
anos de vida artística em Campinas. 
A seleção tem desde xilogravuras do 
começo de sua trajetória à série final 
de releituras de grandes pintores, 
mesclando fases como as bolas de 
bilhar e as conhecidas mulheres de 
néon.  A exposição ocorre até 23 de 

agosto e pode ser visitada gratuita-
mente de terça a sexta-feira, das 12h 
às 18h, aos sábados das 19h às 22h, 
e domingos das 9h às 12h30. Infor-
mações: (19) 3756-8000. A CPFL 
Cultura fica na Rua Jorge Figueiredo 
Corrêa, 1632 – Chácara Primavera.

Expoflora

A 28ª Expoflora iniciou a venda 
antecipada de ingressos com descon-
tos de até 70%. Os ingressos promo-
cionais são limitados e destinados a 
grupos de pelo menos 20 pessoas.  
Os descontos serão concedidos para 
as vendas concretizadas até 14 de 
agosto, ou até que se esgote o limi-
te diário. Na bilheteria os ingressos 
custarão R$ 26,00, mas as compras 
até 15 de julho terão valor de R$ 9,00 
e R$ 13,00. A exposição de flores e 
plantas ornamentais será realizada 
no período de 3 a 27 de setembro, 
em Holambra, cidade a 40 km de 
Campinas.   Informações pelo tele-
fone (19) 3817 2228 ou reservas@
expoflora.com.br

DEBATE
Família: coração de um 

mundo sem refúgio
A organização da família e a ex-

periência da infância passam por 
transformações profundas nos dias 
atuais. Estruturas familiares inéditas 
emergem numa sociedade que hipe-
restimula a infância, celebra a auto-
nomia e não admite a velhice. O que 
é e para onde vai a família nuclear 
contemporânea é o questionamento 
da psicanalista e psicóloga, Diana 
Corso. Dia 17 de julho, às 19h, aces-
so gratuito e por ordem de chegada a 
partir das 18h. Rua Jorge Figueiredo 
Corrêa, 1632 – Chácara Primavera. 
Informações pelo fone: 3756 8000.  

TEATRO
ÜBER – A Comédia
Quatro cenas hilariantes mos-

tram pessoas em seus lados über – 
expressão alemã que significa super, 
demais, exagerado. Os personagens 
- desde o baiano que não gosta de 
festa até o suburbano que quer ser 
playboy - mostram à plateia, com 
muito humor, suas intenções ocultas 
e como seguem suas reais vocações. 
De 3 de julho a 2 de agosto, no Teatro 
do Parque D. Pedro Shopping.  Sex-
ta e sábado 21h, domingo 19h. R$ 
40,00, 70 minutos, classificação 14 
anos. 

MÚSICA
Ná Ozzetti 

Dia 30 de junho (terça-feira) às 
19h30, Pocket Show com Ná Ozzetti 
para lançamento do CD Balangandãs. 
Gravado em janeiro de 2009, este ál-
bum traz novos arranjos e interpreta-
ções para clássicos da canção popular 
brasileira, eternizados na voz de Car-
men Miranda. Na Livraria Saraiva do 
Shopping Iguatemi. Entrada franca.  
Informações: (19) 3255 2177.

Rodas de Samba
A mais animada e tradicional 

Roda de Samba de Campinas aconte-
ce todas as sextas-feiras no Tonico´s 
Boteco, a partir das 22 h. No dia 3 
quem comanda o som é o grupo A 
Velha Arte do Samba e, no dia 10, é 
o Quarteto de Cordas Vocais (QCV). 
Repertório do melhor samba de raiz 
e couvert de R$ 7,00. O Tonico´s 
fica na rua Barão de Jaguara, 1373 - 
centro. Informações: 3236 1664

FÉRIAS
Ecoférias Animal 
De 14 a 18 de julho o Bosque dos 

Jequitibás – área verde no centro da 
cidade - promove o curso Ecoférias 
Animal, direcionado a crianças de 7 
a 12 anos. A participação é gratuita 
e as inscrições devem ser feitas com 
antecedência na administração do 
Bosque.  Os participantes vão acom-
panhar a rotina do zoológico para 
aprender sobre os cuidados e trata-
mento dos animais, além de visitas 
noturnas para conhecer os hábitos 
dos felinos, corujas e morcegos, tri-
lha na mata, oficina de reciclagem de 
material e outras atividades lúdicas.   
Informações pelo fone: 3386 8873. 

Recreação e esportes
O projeto Lazer na Lagoa conti-

nua com uma programação para as 
férias escolares, com atividades re-
creativas e esportivas.  Aos sábados, 
das 15h às 17h, as quadras internas 
do Parque Portugal terão atividades 
de vôlei, basquete e futsal monito-
radas por professores da Secretaria 
de Esportes. Aos domingos, a pista 
interna da Avenida Heitor Penteado 
(que contorna a Lagoa do Taquaral) 
será fechada para o tráfego de veí-
culos até as 17h. Das 8 às 13 horas, 
haverá atividades recreativas para 
todas as idades, como jogos de da-
mas e xadrez, além de brincadeiras 
populares no portão 1. No mesmo 

local, haverá orientações sobre cor-
rida com professores de Educação 
Física. Informações pelo telefone: 
3705 8055.

Teatro Infantil  
A partir de 30 de junho e até 31 

de julho, entra em cartaz no Teatro do 
Parque D. Pedro Shopping a progra-
mação infantil especial do Festival de 
Férias. Todas as peças têm ingressos 
a R$ 10 (R$5 meia entrada), um va-
lor especial para estimular a cultura 
teatral infantil. O Teatro do Parque D. 

Pedro Shopping fica na entrada das 
Flores. Bilheteria: 3756 9890, das 
12 às 21 h. Serão quatro espetácu-
los que estarão em cartaz sempre às 
16h, de terça a domingo: A bruxinha 
que era boa, Circo de bonecos, Circo 
do seu Lé e A pequena sereia.  

Superférias 
As livrarias Saraiva e Cultura, do 

Shopping Iguatemi, fizeram uma pro-
gramação especial para crianças du-
rante todo o mês de julho. São shows 
de mágica, peças de teatro infantil, 
oficinas de recreação, contadores de 
histórias, música, entre outras ativi-
dades. Confira em : www.superferia-
siguatemi.com.br

Mais teatro infantil
Dia 5 tem a peça “Zé Mané, Primazé 

e outro Zé” , que resgata contos popula-
res sobre a morte. A CPFL mantém em 
julho seções infantis aos domingos, as 
10 e as 11h30. Ingressos grátis uma hora 
antes na portaria. Rua Jorge Figueiredo 
Corrêa, 1632 – Chácara Primavera.  
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