
 FALTA      ESGOTO
SANTA CÂNDIDA: 

CONSTRUTORAS ESCOLHEM 
BAIRRO ABANDONADO PELO PODER PÚBLICO



   MESMO BURACO

Em Campinas, 
o trem não anda, a caravela apodrece no seco, o público não entra no parque, 

o solo é contaminado, quem compra apartamento não leva, mas o IPTU é cobrado!

DEZ ANOS ANTES -2012

--- 2012 ---
Em Campinas,

o trem continua não andando, a tirolesa não saiu do chao, as capivaras continuam nos parques, o solo continua 
contaminado, quem comprou ainda não levou seus apartamentos, mas nos dez anos o IPTU continuou cobrado!

--- 2022 ---

DEZ ANOS DEPOIIS - 2022
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EXPEDIENTE

DEZ ANOS SEM 
CONSEGUIR 
CONSERTAR 
UM BURACO!

Administrar uma cidade 
como Campinas não é ta-
refa fácil. Disso todos sabe-
mos. Mas quem se dispõe 
a ocupar o cargo de burgo 
mestre do município sabe  
muuito bem disso e, se o 
faz, seja por qual motivo 
for, deve estar preparado 
para a difícil tarefa.
Ou, não se candidate .
Assim, é culpa do atual 
alcaide o buraco que 
persiste por mais de dez 
longos anos numa das 
mais movimentadas ruas 
do Taquaral?
Claro que sim.
E este, em especial, por 
que foi levado ao car-
go por seu antecessor 
que manteve as ruas da 
cidade sob descaso apesar 
dos avisos e reclamos da 
mídia regional como esta 
folha, como no caso do 
buraco ‘decano’ da Rua 
Hermantino Coelho.
Nós avisamos em 2012.
E novamente em 2022.
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PERIGO CONTINUA
O ‘veterano’ buraco na Rua Hermantino Coelho, 

em frente ao n úmero 501, 

continua colocando em risco os motoristas 

e atormentando os moradores 

do Condomínio Residencial Canadá.
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JARDIM
SANTA

CÂNDIDA

Mesmo sem rede de esgoto,

iluminação pública precária 

e ainda com ruas sem calçamento 

 bairro é disputado para empreendimentos

considerados de alto nível



www.acarne.com.br
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LUXO 
SEM 

INFRA

Os futuros moradores dos inúmeros 

empreendimentos anunciados como de alto 

padrão, por falta de rede de esgoto no bairro,

onde estão sendo instalados, vão ter 

que  recorrer aos famosos “Limpa Fossas’
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SEM ESGOTO
O bairro Santa Cândida, procurado por 

construtoras  MRV, BILD, TEGRA e TOP LIFE 

para  empreendimentos de alto nível, 

não tem rede de esgoto e mooradores ainda 

convivem com o arcaico sistema de fossas.

OUTRA ADUELA
Quando foi feita a transposição do Córrego das Co-

bras na Rua Hermantino Coelho, em 2010, com o 

sistema de aduela, anunciou-se também a transposi-

ção do mesmo corrégo na Rua Arq. José A Silva.

Doze anos depois nada mudou no local 
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Lanche 
da tarde

1514
estudiomarinavieira
Menos casa mais lar - Projetos de interiores - @marinavieiraeng

WC SHOES ®️ LIFE STYLE
Loja / Loja container / Decor / Arquitetura / Engenharia 

Design de interiores / Projeto / Área externa
Mogi Guaçu/SP
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GALERIAS ENTUPIDAS
Na baixada da Rua Jasmim passa um 

córrego que foi canalizado sob o asfalto. 

Desde que a obra foi realizada, a galeria 

entope sempre a cada chuva mais forte 

e, ao poder público, resta o improviso.

TRÂNSITO CAÓTICO
A volta às aulas depois da pandemia  trouxe 

consigo outro velho problema, o trânsito 

complicado para a região do Taquaral que tem 

concentração de escola públicas e particulares,

 algumas com grande número de alunos.



Com o surgimento da pandemia o JAT se tornou o único 
de Campinas a buscar forma colaborativa e solidária com 
anunciantes, aceitando PERMUTAR espaços publicitários 

por produtos e serviços. E continua.

FALE CONOSCO
(19) 98783-5187 - editor@jornalaltotaquaral.com.br


