VERGONHA
Prêmio ao abandono

É assim que a Prefeitura anuncia, aos visitantes, o Parque Linear Ribeirão das Pedras,
projeto premiado como Melhor Prática em Gestão Ambiental Urbana 2010
e conferido pelo Ministério do Meio Ambiente e Ministério das Cidades
no dia 18 de março em Brasília/DF. Na página 3 veja como está o Parque por dentro.
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EDITORIAL

Projeto é uma coisa...
Mesmo sem conhecer, no
papel, o Projeto do Parque
Linear Ribeirão das Cabras,
ouso dizer que ele deve mesmo ser lindo.
Tem tudo para ser...
Mas do papel para a realidade as coisas mudam. E
como mudam!
Pois bem, vamos aos fatos
e especificamente à parte do
proejto que está na área de
cobertura do Jornal: da nascente do Ribeirão da Pedras
na Praça Sebastião S. de Figueiredo, no Alto Taquaral,
até a rodovia D. Pedro I.
Em parceria com o Shopping D. Pedro, a Prefeitura
implementou o projeto em
2004/5. Em setembro de 2005
a revitalização do Parque foi
entregue, com direito a placa
e tudo, à população. Por três
anos seguidos o Parque ficou
sob a tutela do Shopping e depois foi entregue novamente à
Prefeitura.
Desde sua inauguração até
hoje o projeto só se degradou.
O máximo que foi feito limitou-se a capinação do mato. A
lagoa, assoreada, não contem
as águas das chuvas e traborda causando estragos de

monta em espaços públicos
e priovados. As margens do
Ribeirão sofrem com grande
processo erosivo.
Há ainda lançamento clandestino de esgoto e de entulhos de todo tipo. O próprio
Shopping lança no Ribeirão
o excedente de seu tratamento
de esgoto.
Na nascente do Ribeirão as
pessoas enchem garrafões de
água para consumo próprio.
Até hoje a Prefeitura não examinou oficialmente a água
que dizem estar contaminda.
Mas como é de graça...
Enfim, nestes cinco anos o
Projeto se degradou tanto que
fez sumir parcialmente a pista
de 3.800 metros chamada de
ciclovia e também destinada à
prática de cooper.
E não é que, passados cinco
anos da implantação do Projeto, ele é reconhecido como
prática de, gestão ambiental
urbana? E premiado em Brasília com presença do burgo
mestre e tudo mais.
Tudo bem. Projeto é uma
coisa. Outra, muito diferente,
é implementá-lo e mantê-lo,
permanentemente, nos níveis
de qualidade da implantação.

Pelas ruas...

SÍNDICO PROFISSIONAL - Eduardo J. F. Guerra

Fachadas em condomínios e a sua padronização
Notamos
que há uma
preocupação
contemporânea com o
padrão de
fachadas em condomínios. As
modernas arquiteturas sugestionam uma organização nesse
sentido.
As unidades residências
construídas recentemente, trazem em seu projeto arquitetônico
exuberantes sacadas, dotadas
muitas vezes de churrasqueiras
e até mesmo verdadeiros espaços gourmet. Com isso, a administração condominial deve se
preocupar com a padronização
desses espaços, verdadeiras dependências abertas.
CUIDADOS
Cuidados

Na instituição do condomínio, tanto a convenção como o
regulamento interno dos condomínios devem trazer regras
claras com relação a esse tópico,
restringindo suas decorações e
acessórios, na busca da uniformidade de padrão.
Como exemplo, os modelos
de fechamento de sacadas devem ser pré-definidos, como especificação de vidros, toldos ou
persianas. Além disso, devemos
guardar limites à decoração e
ao paisagismo, sempre dentro de

um bom-senso.
DIFICULDADES
Dificuldades

Encontramos nessa matéria
muita resistência por parte dos
condôminos, pois existe gosto para tudo e o proprietário
do imóvel, invocando o direito
“quase” absoluto à propriedade, por entender que dentro do
imóvel ele pode fazer o que bem
entende. Esquece esse desavisado cidadão que a sacada, como
exemplo, fica totalmente exposta
aos olhos atentos de todos.
Além do que, em se tratando
de condomínio, existem regras
pré-estabelecidas que devem ser
seguidas, em detrimento ao direito à propriedade. A extensão
dessa dificuldade de se padronizar espaços condominiais se
estende quando, por exemplo,
na definição de um padrão de
instalação de toldo em sacada,
temos consideráveis variações de
qualidade e preço de fornecedores, com impacto determinante
na padronização do componente. Na impossibilidade de forçar
o fechamento com um único fornecedor, muitos optam pelo mais
barato e pior, trazendo prejuízos
a padronização.
PROVIDÊNCIAS
Providências

As regras condominiais de-

vem ser muito bem elaboradas,
objetivando coibir essas diferenças no padrão. Estipular sansões
pecuniárias, as famosas multas
àqueles que estiverem com acessórios fora do padrão, são algumas das atitudes que devem ser
tomadas pela administração
condominial.
Outro fator de extrema importância é entregar a todos os
condôminos, em especial aos
novos moradores, todas as regras nesse sentido, para que esse
não se apegue na ignorância do
fato, se bem que o adquirente de
unidade em condomínio não
pode alegar esse fato, pois esse
deve obrigatoriamente conhecer
dessas enquanto proprietário.
Não menos importante é a
atuação pró-ativa da zeladoria
no momento das instalações pertinentes ao assunto dentro das
unidades autônomas, evitando
assim procedimentos inadequados.
CONCLUSÃO
Conclusão

Há de se fazer um trabalho
de conscientização das necessidades da padronização em prol
do empreendimento, com o benefício da valorização dos imóveis.
Pensemos com mais coerência e
menos arrogância, mais no coletivo e menos no individual, em
prol de seu patrimônio.

Moradores se manifestam
Óculos 3D

GAMBIARRA CONTRA O BARULHO

Quem não tem cão caça com gato. O importante é resolver o problema e, no caso aqui, parece que o improviso funcionou, segundo os moradores do condomínio
Chácara Primavera que fica bem em frente à tampa da
galeria de águas pluviais na rua Jasmim, 241,
vedadas com câmaras de ar.
- MANDE SUA FOTO CURIOSA JORNALISMO CIDADÃO DE QUALIDADE
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Muito boa a reportagem sobre
a higienização dos óculos 3D
dos cinemas de Campinas.
A atitude do gerente do
Kinoplex, mandando tirar
o repórter do local, não
surpreende quem já teve de
reclamar por algum motivo
no referido cinema. Qualquer
reclamação, solicitação
ou esclarecimento feita ao
referido gerente é tratada

com desleixo, ironia e falta
de educação, como se fosse
ofensivo solicitar um direito
garantido por lei.
Luciano Armiliato.

Receber o jornal
Como não moro em
condomínio da região, só
consigo obter os exemplares
na banca, se chegar no dia
certo. Se errar o dia, não
consigo mais. Pergunto: como

posso fazer para conseguir ?
Posso ler as edições no site ?
Jair Machado
Para receber automaticamente
a edição online do jornal
basta enviar seu email para
altotaquaral@clicknoticia.
com.br. As edições anteriores
podem ser lidas também no
site www.clicknoticia.com.br
/ baú de noticias / jornal Alto
Taquaral. Em breve, o site do
jornal estará no ar.
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PARQUE PREMIADO

Carpir não basta

Parque Linear Ribeirão da Pedras exige muito mais que
as roçadeiras colocadas para funcionar a cada dois anos

Na semana seguinte ao anúncio do prêmio concedido à
Campinas pelos Ministérios do
Meio Ambiente e das Cidades
para o projeto do Parque Linear
Ribeirão das Pedras, a Prefeitura destacou equipes de funcionários da Limpeza Pública para
carpir o mato alto que escondia
grande parte do parque.
Para usuários do espaço, a
ação não surpreende.
- “Eles fazem isto a cada dois
anos”, gritou um jovem que praticava corrida em um dos poucos trechos da pista quase em
perfeitas condições, em frente
ao posto da Polícia Militar.
DOIS ANOS
Este foi praticamente o tempo decorrido entre uma visita e
outra, da reportagem do Jornal
ALTO TAQUARAL à pista do
parque. A primeira foi em 9 julho de 2008 e esta agora, em 23
de março de 2010. Naquela, o
jornalista Gilberto Gonçalves
conseguiu percorrer, com uma
moto 125cc, todo o percurso da
pista mesmo enfrentando alguns
obstáculos como erosão, galhos
secos e entulhos.
Desta vez, com a mesma
moto, foram percorridos, com
muita dificuldade, apenas 2.400
metros do percurso total de
3.800 metros. Na verdade, em
condições quase ideais foram
percorridos apenas 500 metros
divididos entre o trecho 1 do
gráfico - em frente ao posto da
Polícia Militar no Santa Genebra e o trecho 4, junto ao alambrado que cerca a lagoa de contenção margeando a rua Manoel
Pereira Barbosa.
MUITO ALÉM DO MATO
A verdade é que o mato não

Erosão põe
em risco
todo o Projeto
Lagoa assoreada e com erosão provocada pela água das chuvas
O PROJETO
O projeto global foi incluído no Plano Diretor do
Município em 2006 e abrange a preservação ambiental
pela recuperação da mata
ciliar, implantação de ciclovia, implantação de lagoa
natural de controle de cheias
e investimentos em obras

de saneamento e urbanização, entre outros, num total
de aproximadamente R$ 31
milhões. A prefeitura informa
que sua implantação “contou
com o envolvimento do Ministério Público Estadual, de
associações de bairros, escolas, empresas, universidades

e comunidades no entorno do
ribeirão”.Na cerimônia de entrega do prêmio, no dia 18 de
março, em Brasília, o prefeito
Hélio Santos disse que o prêmio “demonstra o acerto da
política ambiental que vem
sendo implementada” em sua
gestão.

chega nem mesmo a ser o principal problema. Basta carpir
periodicamente. Muito mais
grave, como aponta o morador
João B. Pedroso, é “o assoreamento da lagoa e, na última enchente, a mata da margem do
ribeirão foi carregada e restou
apenas uma grande erosão”.
Pedroso afirma que “o projeto é muito lindo, mas a conservação é nula”. Por isso, os moradores da região querem criar
uma ONG – Organização Não
Governamental – para encaminhar melhorias e recuperação
do Parque, na esperança de que
ele passe a ter infra-estrutura e
segurança para ser frequentado
sem medo. Eles alegam que,
além da recuperação e manutenção, são necessárias rondas
periódicas de guardas em bicicletas. Os interessados em participar devem entrar em contato
com o prof. João pelo email ribeiraodaspedras@ig.com.br.
Como a Prefeitura anuncia a
pista como própria para cooper
e ciclismo - no projeto ela aparece como ciclovia - não é dificil
deduzir que, como está, ciclista
nenhum é capaz de transpor os
3.800 metros do início ao fim.
Álvaro Bortolotto também caminha algumas vezes
por semana nos trechos ainda
conservados da pista e enfatiza a necessidade de cuidar do
piso. “Para idosos isto aqui é
muito perigoso, pois o chão
da pista está muito irregular
com pedras soltas, buracos,
lama e cabeças de ponte salientes”. Além disso, a presença de usuários de drogas,
segundo ele, também é bastante comum, principalmente nos pontos onde a mata é
mais fechada.
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COMUNIDADE

Anhanguera abre biblioteca
O projeto Biblioteca Aberta,
das Faculdades Anhanguera,
está funcionando com menos
participantes do que tem capacidade de atender, por falta de
procura das escolas. O programa de incentivo à leitura é direcionado a crianças e adolescentes do Ensino Fundamental
(1ª. a 5ª. Séries) das escolas
públicas e um dos pontos de
atendimento é na Unidade Taquaral, localizada na rua Luis
Otávio, onde no ano passado
participaram grupos entre 45 e
120 alunos/mês. A única escola participante do Taquaral foi a
EE Adalberto Nascimento.
A coordenadora de Pedagogia, Luciana Haddad Ferreira,
explica que a motivação do projeto foi a constatação dos baixos
índices de leitura dos estudantes brasileiros, demonstrados
em programas de avaliação de
desempenho. As bibliotecas
das faculdades Anhanguera
criaram uma seção de livros
infanto-juvenis e espaços de
brinquedoteca. Os grupos são
recebidos geralmente no sábado e passam um período de
duas horas com atividades lúdicas de estimulo à leitura de
literatura e orientações sobre o

Crianças e adolescentes aprendem a curtir literatura

uso da biblioteca. Para participar a escola precisa organizar
grupos de até 50 alunos e providenciar o transporte.
Lançado em 2006, o Biblioteca Aberta já atendeu mais
de oito mil crianças e adolescentes de escolas públicas de
Campinas. Seus resultados fo-

ram apresentados durante a 2ª
Conferência Internacional de
Bibliotecas para a Vida, realizada no final do ano passado
em Portugal.
As escolas públicas interessadas em participar devem se
cadastrar Para agendamento ligar para (19) 3512 3100.

ROTA OLÍMPICA

Lagoa sedia curso de remo

Vacinação
contra H1N1
A campanha nacional de
vacinação contra a gripe Influenza H1N1 será realizada
nos três postos de saúde da
região (Centros de Saúde dos
bairros Taquaral, Costa e Silva
e São Quirino), em seus horários normais de funcionamento. Até 02/04 serão atendidas
gestantes, portadores de doenças crônicas (menos os idosos)
e crianças de seis meses a dois
anos. De 05 a 23/04, serão vacinadas as pessoas com idade
entre 20 e 29 anos. De 24/04
a 07/05 será a vez dos idosos
(acima de 60 anos) que serão
vacinados também contra a
gripe comum. Os idosos com
doenças crônicas serão vacinados nesse período. A população de 30 a 39 anos será
imunizada no período de 10
a 21/05. A faixa etária de 3 a
19 anos e de 40 a 59 anos não
será vacinada. A aplicação é
gratuita e só deve ser adiada
em caso de febre. Outras informações podem ser obtidas
nos telefones dos Centros de
Saúde: Taquaral – 3254-9485/
Costa e Silva – 3208-4060 /
São Quirino - 3256-7243.

A Confederação Brasileira
de Remo (CBR) escolheu a Lagoa do Taquaral para abrigar o
Curso Básico de Capacitação
Técnica em Remo, que será realizado nos finais de semana do
mês de abril. O projeto faz parte
das iniciativas do Remo para as
Olimpíadas de 2016 e oferece
24 vagas a estudantes e profissionais de Educação Física,
além de atletas da modalidade.
Para Gustavo Maia, diretor de Capacitação Técnica da
CBR, alguns municípios, como
Campinas, apresentam condições adequadas para a prática
do esporte, mas não há investimentos e recurso humano especializado para a disseminação
da modalidade. Serão formadas

duas turmas, cada uma com 12
vagas. A primeira terá aulas nos
dias 3, 4, 10 e 11 de abril e a
outra nos dias 17, 18 24 e 25 de
abril. A inscrição custa R$ 50
e deve ser feita no site ou pelo
telefone da Confederação:www.
cbr-remo.com.br / (021) 25405949 Ramal 27.
A Confederação Brasileira
de Remo está tentando sensibilizar organizações públicas e
privadas para incluir Campinas
na rota olímpica, por meio de
dois projetos protocolados no
Ministério dos Esportes: a criação da Academia de Remo do
Taquaral e a implantação de um
Núcleo de Desenvolvimento de
Remadoras para treinamento de
atletas de alto rendimento.

Dengue: Região está sob controle
Mais de 180 pessoas já foram
contaminadas com dengue em
Campinas entre janeiro e março
e, embora sem nenhum óbito, a
Secretaria Municipal de Saúde
está preocupada com o rápido
avanço da doença. Em 2009, a
cidade registrou 201 casos no
ano todo. Para os profissionais
da Saúde, a maior incidência de
focos e contaminações pode estar relacionado ao calor intenso
e chuvas abundantes ocorridas
neste início de ano.
A Vigilância em Saúde (VISA)
Leste, que abrange os bairros ao
entorno do Taquaral, confirma
que esta região se encontra sob
controle. Na área do Alto Taquaral apenas três casos foram confirmados este ano, mas segundo
Tessa Roesler, coordenadora do
Programa de Dengue da VISA
Leste, “dois deles foram ´importados` e um proveniente desses
dois”. Os casos considerados importados são aqueles contraídos
em outros municípios.

Para continuar livre do vírus
da dengue, é importante que a
população da região mantenha
as medidas preventivas contra o
vetor da doença - o mosquito Aedes aegyptie – e também ajude na
identificação precoce da doença.
“Evitar o acúmulo de água limpa
e parada em qualquer recipiente
ajuda a eliminar o vetor”, diz Tessa. Ela recomenda também que as
pessoas com sintomas procurem o
posto de saúde mais próximo para
não deixar agravar o quadro clínico.
Há suspeita de dengue em
casos de doença febril aguda e
que se apresente acompanhada
de pelo menos dois dos seguintes
sintomas: prostração, vermelhidão no corpo e dores (de cabeça,
atrás dos olhos, musculares, nas
juntas). Para evitar a formação de
novos focos, qualquer suspeita
em terrenos baldios, construções
abandonadas ou outro local, deve
ser relatada pelo fone 156 para
providências.
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MAIS UM ESPAÇO ABANDONADO

Texto e fotos: Luis Felipe Magalhães

“Kartódromo fica como está”

Antonio Jorge Neto espera por um local de treino

O espaço abandonado tem permitido o acesso de qualquer pessoa inclusive para uso de drogas

O secretário do Esporte de
Campinas, Gustavo Petta, afirmou por meio de sua assessoria
que “respeita a decisão do Ministério Público e que, em função da
proibição definitiva, vai procurar
parcerias para construir uma nova
pista em outro local”. Quanto a
possibilidade de uso do espaço
para outra finalidade, não há uma
única proposta encaminhada pelas secretarias municipais. “Assim, o kartodromo vai continuar
como está” afirmou o secretário
de Esportes.
Por lá já passaram grandes
pilotos como Christian Fittipaldi,
Tony Canaan, Rubens Barrichelo, Felipe Massa e Ayrton Senna.

Porém, hoje o Kartódromo Municipal Afrânio Ferreira, localizado
no Parque Portugal, se encontra
fechado por acordo entre a Prefeitura e o Ministério Público.
Segundo o promotor público responsável pelo caso, José Roberto
Carvalho Albejante, o Kartódromo
não será mais utilizado para corridas e o espaço deverá ter outra
destinação.
O Kartódromo, fundado em
1973, teve a sua primeira interdição em 1992, quando os moradores que residem perto da pista
entraram com uma ação alegando
poluição sonora. O caso foi levado
ao Ministério Público que fechou
o local. Os kartistas se organiza-

ram e nove anos depois houve a
reabertura do espaço. Entretanto,
em 22 de novembro de 2001, a
pista foi fechada de vez, o que irritou os pilotos. É o caso do vicecampeão da Stockcar em 2006, e
novo piloto da equipe do Corinthians, Antonio Jorge Neto, que
iniciou sua carreira nesta pista.
Segundo Neto, a alegação de
barulho pelos moradores foi solucionada. “Todas as exigências
foram cumpridas com a substituição por motor de quatro tempos
no carro para redizir o barulho
e, mesmo assim, não abriram a
pista. Assim só posso dizer que
é uma vergonha Campinas não
poder realizar um campeonato de

kart por falta de pista”. Ele afirma
que uma pista para correr é tudo
que os pilotos querem na cidade e
rebate o argumento de quem acha
o espaço privilégio de poucos dizendo que “é melhor uma minoria usando o local para a prática

do esporte do que uma minoria
usando para consumir drogas”.
O fechamento em definitivo
também provocou a insatisfação
do piloto e vice-presidente do
Campinas Motor Clube, Carlos
Marcelino. O piloto afirma possuir um documento onde todas as
secretarias municipais confirmam
que não têm nada planejado para
o espaço do Kartódromo Afrânio
Ferreira “Nós conseguimos a assinatura de 1500 frequentadores
do bairro, 39 moradores da região
entre outras personalidades como
Felipe Massa, Rubens Barrichelo
e Galvão Bueno, e nada. Só pode
ser algo pessoal”, lamenta Marcelino.
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GENTE
Morador
produz
biofertilizante

Produto da fermentação de matéria orgânica

Investir em projetos de sustentabilidade para preservar o
futuro, embora seja um tema
bastante explorado atualmente, faz parte de compromisso assumido há mais de uma
década por algumas pessoas.
O pedagogo e ambientalista
Reinaldo Osmar Pereira, morador do Parque Taquaral há
mais de 20 anos, é uma delas.
Ele desenvolveu em 1997 um
biofertilizante chamado Bon
Solo, 100% atóxico. Sem nenhum produto químico em sua
formulação, o fertilizante pode
ser usado em todas as culturas
sem risco para as pessoas e o
solo.
A produção do Bon Solo é
feita no sítio Estrela D’alva,
no bairro Carlos Gomes, por
meio de fermentação de matéria orgânica (cereais, verduras,
frutas, legumes e água). Desenvolvido pelo ambientalista
durante o curso “Saúde da Terra” da ONG Associação Novo
Encanto, da qual faz parte, se
baseia na teoria da trofobiose, do biólogo francês Francis
Chaboussou, “que de maneira
resumida busca o equilíbrio e a
saúde do solo como elementos
essenciais para o bem estar do
homem”, explica Reinaldo.
O produto é revendido em
seis lojas em Campinas e utilizado na fertilização de jardins
em condomínios residenciais e
corporativos. Embora o biofertilizante seja mais usado para o
paisagismo, pode ser aplicado
também em outras culturas que
usam o manejo ecológico do
solo para preservação ambiental. Desenvolvido há mais de
10 anos, foi premiado no Projeto de Responsabilidade Ambiental RAC-SANASA 2007,
mas ainda é pouco conhecido
no mercado. Reinaldo diz que
busca parcerias para divulgar
e ampliar o projeto.

TENDÊNCIA

Festa da pizza vira moda
em condomínios
Os salões de festa dos condomínios da região têm sediado, cada vez mais uma maneira
diferenciada de festejar datas
comemorativas: a festa da pizza. Várias empresas atuam
com o serviço de buffet para
atender a esta demanda e levam para o local todo aparato para a produção, inclusive
os fornos elétricos que assam
como se fossem a lenha. Uma
das empresas que atende nesse
esquema, a Arquitetos da Pizza, depois de passar o último
ano realizando festas semanais
na rua Jasmim, além de outras nos bairros da região, está
planejando abrir sua primeira
franquia no bairro Chácaras
Primavera.

Para garantir praticidade
durante a festa, os buffets produzem tudo com antecedência
– massas pré-assadas, molhos
prontos, coberturas processadas e separadas por sabor,
tamanho dos fornos de acordo
com o número de consumidores – evitando que os convidados sejam incomodados com
fumaça ou cheiro de gordura
durante o evento.
A Arquitetos da Pizza programa rodízios de 30 sabores,
entre doces e salgados, com
4 horas de duração e o mínimo de 20 pessoas. A empresa
leva seus pizzaiolos, garçons
e oferece a opção de incluir
minissanduíches e drinks no
cardápio.

Karina Castro, moradora
do condomínio Colina Verde
(Santa Cândida), comemorou o
aniversário da mãe e dos filhos
com rodízio de pizza e recomenda a inovação. Como ela,
Márcia Bonifácio comemorou
seu próprio aniversário com os
Arquitetos da Pizza no Espaço
Gourmet do edifício Giardino.
“É muito prático e de pizza todos gostam”, diz ela. Marcelo
Camargo, morador do Alto Taquaral, é integrante do Coral da
Unimed e promoveu o rodízio
na confraternização do grupo.
Os elogios vieram rápido: “Foi
perfeito”. Outras informações:
www.arquitetosdapizza.com.br
ou fone 3242 4759

GIRO
Favoritta chega
ao Santana
A Favoritta Pizzas e Lanches
inaugura uma nova unidade no
Jardim Santana – Rua Bento
de Arruda Camargo n. 320 –
na primeira quinzena de abril.
Com pizzas, lanches e pratos à
la carte, a casa tem capacidade
para receber 180 pessoas e
segue o mesmo cardápio da
primeira unidade, localizada no
Parque Prado. A casa pertence
ao grupo Monte Bello.
www.pizzariafavoritta.com.br

Galleria inicia
expansão
O Shopping Center Galleria
iniciou seu projeto de
expansão, que será realizado
em etapas até setembro
de 2011. No terreno atual
será adicionada uma área

de 8,2 mil m² que abrigará
duas novas lojas âncoras,
quatro mega-lojas, dois
restaurantes e 55 lojas
satélites. O empreendimento
– de propriedade do grupo
Iguatemi – adquiriu também
um terreno de 21 mil m²
para futuras expansões,
ampliando a área atual do
shopping para 100 mil m².
A ampliação foi motivada
pelo adensamento urbano
consolidado na região.

Nova Casa da Vó
em Barão
O Restaurante Pizza-Bar
Casa da Vó foi inaugurado
no dia 25 de março como
a maior casa do gênero de
Barão Geraldo, distrito de
Campinas. Localizado no
Centro de Barão Geraldo
(Av. Santa Isabel, nº 57),

o local tem cerca de 600
metros de área construída,
divididos em três ambientes
com capacidade para
acomodar com conforto
até 200 pessoas
simultaneamente e pretende
funcionar como centro
de gastronomia e cultura,
além de empório.

Taquaral pede
socorrro!
A Associação dos Moradores do Parque Taquaral e
Amigos da Lagoa coletaram
assinaturas de frequentadores
do parque em dois finais de
semana de março e encaminharam à Prefeitura e Câmara
Municipal solicitando a resolução de problemas imediatos
do Parque Portugal (Lagoa do
Taquaral), além de uma manutenção constante e adequada
do local.
O abaixo assinado coletou
2.944 assinaturas e a entidade
cita algumas situações graves
que precisam de se solução
rápida, como a caravela, o assoreamento do lago, o mato
que toma conta do parque, a
segurança no entorno da Concha Acústica, o reparo da pista interna de Cooper, a falta de
iluminação, a ausência de faixas de pedestre nos acessos aos
estacionamentos, entre outros.
A Prefeitura, responsável pela
manutenção do espaço público,
ainda não se manifestou sobre
o assunto.

7
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134 LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO
134 LOCAIS DE ENTREGA
ROTEIRO 01
RES. COLIBRIS –R. Antonio N. Braga, 236
VIL COSABELLA-R. Antonio N. Braga110
VIL CORSEGA-R. Antonio N. Braga, 76
VI LORRANE-R. Prof. Luiz de Pádua, 300
VIL LATIFE-R. Prof. Luiz de Pádua, 200
VIL VITÓRIA-R. Prof. Luiz de Pádua, 120
VIL CHATEU TIVOLI-R. Prof. Luiz de Pádua, 63
CHAMPS ELIZES-R. Arq. José A. Silva, 784
ILHAS DO CARIBE-R. Arq. José A. Silva, 761
CIDADES DI ITÁLIA-R. Arq. José A. Silva, 719
DOLCE VIVERE-R. Lauro Vannucci, 851
PAN. ESQ. ESTUDANTE-R. Luiz Otávio, 150
BANCA DO ITAÚ-R. Luiz Otávio, 148
VIL CEREJEIRAS-R. Ambrógio Bisogni, 220
COLINA VERDI-R. Ambrógio Bisogni, 180
ANTILHAS-R. José Luiz C. Moreira, 202
ÓPERA HOUSE-R. José Luiz C. Moreira, 120
PORTO VITÓRIA-R José Luiz C. Moreira, 183
ALDEIA DA MATA-R. Hermantino Coelho, 299
CIDADE NOVA-R. Hermantino Coelho, 255
PLAZA LIGTH-R. Hermantino Coelho, 195
VIL DI FIRENZE-R. Hermantino Coelho, 77
VIL DI VENEZIA-R. Rua Luiz Otávio, 2001
CITTÁ DI ROMA-R. Jasmim, 28
ANTUÉRPIA-R. Izabel Negrão Bertólli, 101
MAIMI GARDENS-R. Izabel N. Bertólli, 100
AREIAS DE PRATA-R. Izabel N. Bertólli, 141
AREIAS DE OURO-R. Izabel N. Bertólli, 161
JANGADAS-R. Jasmim, 170
ALDEIA DA LAGOA-R. Jasmim, 190
RIO TOCANTINS-R. Jasmim, 250
ALDEIA DA SERRA-R. Jasmim, 350
CHÁCARA PRIMAVERA-R. Jasmim, 241
RARITHÁ-R. Jasmim, 466
RIO TAMISA-R. Jasmim, 750
VILLE DE FRANCE-R. Jasmim, 810
BANCA JASMIM-R. Jasmin, 820
PAN DI FIORI-R. das Hortências, 960
ANDRÉA PALLADIO-R. Jasmim, 840
EDEN ROCC-R. Jasmim, 880
GAROPABA-R. Egle Moretti Belintani, 270
EDUARDO MELLO-R. Luiz de O., 327
GARDEM CLUB-R. Hermantino C., 1000
MOISÉS BITTAR-R. H. Coelho, 955
ILHA BELLA-R. Hermantino Coelho, 901
PARK INDIANÓPOLIS-R. H. Coelho, 841
PARQUE PRIMAVERA-R. H. Coelho, 758
SPÁZZIO COPENHAGEN-R. H. Coelho, 734
CANADÁ-R. H. Coelho, 501
MARINA-R. Clovis Teixeira, 100
PAN NOVA DIAMANTE-R. Adelino M., 580
AQUARELLA-R. Egle Moretti Belintani, 33
ROTEIRO 02
ALCANTO UNO-R. Álvaro Bosco, 146
S.O DELLA FELICITÁ-R. Álvaro Bosco, 157
S. DELLA ISPIRAZIONE-R. Álvaro Bosco, 95
S. DELLA NATURA-R. Álvaro Bosco, 50
PAN A. GULOSA –Av. Guilherme C., 600
REVISTARIA MALL-Av. Guilherme C., 600
BANCA D. PEDRO-Av. Guilherme C., 1.000
S. DELLA LUMME-R. Sta M. Rossello, 905
RESERVA ARAAM-R. Aglair B. V. Boas, 671
HOUSE TOWER I E II-R. Carlos Mazzoni, 72
ACCANTO DUE-R. Carlos Mazzoni, 55
RES. ORIGINAL-R. Dr. Fernando F. D. S., 48
ECO RESIDENCE-R. Thereza M. B., 46
ILHA DAS FLORES-R. Rua Aglair B., 169

VILLA BELLA-R. Zerilo P. Lopes, 651
IPARQUE DO LAGO-R. Zerilo P. L., 477
PQ. DOM PEDRO-R. Luiz Pasteur, 75
GARDEN HILL-R. Eunice V. R. Navero, 781
TAQUARAL-R. Eunice V. R. Navero, 1070
PARQUE DOS IPÊS-R.José L. Rego, 665
RESEDÁ-R. Afrânio Peixoto, 601
MONTE CARLO-R. Afrânio Peixoto, 793
FAZ. TAQUARAL-R. Afrânio Peixoto, 855
RIVIERA JARDIM-R. Afrânio Peixoto, 900
PQ TAQUARAL-R. P. Domingos G., 496
VIVENDAS-R. P. Domingos Giovanini, 577
TROPICAL-R. Latino Coelho, 1301
PARQUE ALEGRO-R. Latino Coelho, 1343
VILLA VERDE-R. João Chatti, 112
PARQUE TAQUARAL-R. Fernão L., 1400
PAN PRIMAVERA-R. Jorge F. Correia , 1.411
ANTONIO CARLOS-R. P. Antonio Vieira, 76
FRANKLIN-R. P. Antonio Vieira, 64
JOSIANE-R. P. Antonio Vieira, 6
BANCA MICKEY-R. P. Manoel B., 912
PAN MASSA NOBRE-R. P. Manoel B., 942
SORV.A SERGEL-R. P. Manoel B., 944
AUXILIDADORA I-R. Theodureto C., 488
AUXILIADORA II-R. Fernão Lopes, 1907
ANDORRA-R. Pedro V. da Silva, 144
LUXEMBURGO-R. Pedro V. da Silva, 415
VIL CALIFÓRNIA-R. Pedro V. da Silva,
VIL FLÓRIDA-R. Pedro V. da Silva,
SUPER DIA -Av. Pamplona, 383
BANCA DIA-Av. Pamplona, 383
VIL DA PRAÇA-R. João V. do Couto, 305
COLINE DE SUISSE-R. Guatás, 250
PAN GENEBRA-R. Joaquim M. M., 15
BANCA BERALDO-R. Joaquim M. M., 16
ROTEIRO 03
GREEN VILLAGE-R. das Hortências, 781
VILLAGE CAMPANIA-R. Hortências, 641
SUNSET VILLAGE-R. Hortências, 415
PLACE RESIDENCE-R. F. Lopes, 1101
PINHEIRO-R. Fernão Lopes, 1067
VILLAGE CHOPIN-R. Latino Coelho, 421
PQ PORTUGAL-R. Sold. Percílio N., 628
PARQUE DA LAGOA-R. Jorge F. C., 503
LA TORINO-R. Jorge F. Correia, 944
VILLA DI CAPRI-R. Jorge F. C., 1000
DI MONTALCINO-R. Emerson J. M., 1667
PETIT VILLAGE-R. Emerson J. M., 1455
BURLE MAX-R. Emerson J. M., 1087
CEDRUS-R. das Camélias, 118
CAMÉLIAS-R. das Camélias, 399
GIRASSOL-R. Girassol, 54
PAN PRIMAVERA-R. Jorge F.,1030
RAQUEL M. –R. Pereira Coutinho, 151
ANA CAROLINA-R. Pereira Coutinho, 111
LAGOA – DISPLAY-Av. H. Penteado, S/N
4o D P-Av. Heitor Penteado, S/N
D. ESMERALDA-R. Luiza de Gusmão, 591
VILA VULCANO-R. Diogo Alvarez, 2.370
DOS CASTELHANOS-R. Euclides V., 647
EUCLIDES-R. Euclides Vieira, 661
PAN S. GERALDO-R. Bento A. C., 478
BANCA S. GERALDO-Av. Bento A. C., 500
PAN PURO PÃO-Av. Esther M. de C., 585
SUPERO FELTRIN-Av. Lafayete A. C., 116
PAN SANTUZA-Av. Anita Moretszom, 738
CIDADE JUDICIÁRIA-R. Bento A. C., S/N
RAMALHO-R. Lafayete A. Camargo, 12

MACROZONA 4

Planejamento começa em abril
As reuniões com as comunidades da Macrozona 4 (que
envolve os bairros no entorno
do Alto Taquaral), para discutir diretrizes e propostas
que orientarão o planejamento
urbano da região, estão programadas para começar em
meados de abril. O secretário de Planejamento
e Desenvolvimento
Urbano, Alair Godoy,
informa que serão
realizados três encontros
com
participação das
comunidades
locais, entidades, lideranças
dos bairros e
representantes
do Orçamento
Participativo,
para a construção
de um “mini-plano
diretor local”.
Ele acredita que
até setembro será possível montar o projeto de lei,
com validação das comunidades envolvidas, para ser encaminhado à Câmara Municipal.
Esse planejamento, previsto no
Estatuto das Cidades, depois

de aprovado pelo Legislativo
“passa a integrar o Plano Plurianual da Prefeitura, orientando as obras públicas e diretrizes
viárias para evitar casuísmos”,
ex-

plica o secretário. Para isso,
ele alerta que é importante
que a população participe dos
debates. As reuniões serão
comunicadas por meio dos
jornais, portal da Prefeitura,

Diário oficial e associações de
bairros.
A Macrozona 4 é a maior
da cidade e, em linhas gerais,
abrange a área contornada pelas margens da rodovia Santos Dumont
(Jardim
Itatinga),
passa pelo Jardim
Ipaussurama (PUC
II),
continua
pelas fazendas
Chapadão e

Santa Elisa (IAC),
margeia a rodovia Dom Pedro I com o bairro Santa Genebra,
alcança o Largo do Café, chega ao
Shopping Iguatemi e é finalizado
pela alça Magalhães Teixeira até
o limite de Valinhos. Atualmente
estão em fase final de discussão
as macrozonas 6, 7, 8 e 9.
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TEATRO
ABRIL

Proibido
para
menores

INFANTIL
PÁSCOA DE MINI
GOURMETS
A PAIXÃO DE CRISTO
A Companhia Teatral Cenarte
apresenta de 30/03 até o dia
04/04, no Centro de Convivência Cultural Carlos Gomes,
a peça “A Paixão de Cristo”
2010. A produção, dirigida por
Walter Rhis, conta com artistas
amadores e profissionais de

Campinas e região. A apresentação começará às 20h30 todos
os dias, com exceção do dia
04/04 que começará às 19h. O
ingresso custa R$ 20 (inteira),
R$10 (meia) e R$8 (com bônus
ou flyer). Informações: 3235
3951 ou www.ciacenarte.com.br

VENHA ANTES QUE EU ACABE
O Teatro do Parque Dom Pedro
Shopping inicia, no dia 15 de
abril, a temporada do espetáculo
comédia Stand Up “Venha Antes
Que Eu Acabe”, do humorista
Márcio Ribeiro.
O humorista demonstrará
de maneira divertida os fatos do

SURTOS COTIDIANOS

De 5 a 25 de abril a peça “Surto”
- trama com seis personagens
pitorescos que ironizam o cotidianos dos surtos profissionais,
patológicos e ocasionais - estará
no Teatro do Shopping Parque D.
Pedro. Sempre às sextas e sábados às 21h e domingo às 19h.
Informações: 3756 9890.

SARAU

O Sarau Cultural da CPFL
Cultura promove no dia 21 de
abril, às 20h, três apresentações
gratuitas. O grupo Azdi recria
e interpreta músicas judaicas
do leste da Espanha, Raquel
Scucuglia faz sua apresentação
solo no piano, além do grupo de
Teatro Tao com a peça “Jantarei
vestígios hoje e, se me permite,
convidarei Verônica!”. A entrada é gratuita e por ordem de
chegada a partir das 19h. Para
mais informações ligue 3756
8000, ou acesse www.cpflcultura.com.br.

cotidiano e algumas experiências
pessoais. A peça ficará no teatro até
o dia 27 de maio, sempre apresentada nas quintas-feiras às 21h.
Ingressos custam R$20 para o setor
2 e R$ 30 para o setor 1. Classificação etária: 16 a nos.
www.conteudoteatral.com.br

A programação de Páscoa do
Shopping Iguatemi Campinas
permanece até o dia 4 de abril com
o evento Páscoa Mini Gourmets.
Realizado na praça de eventos do
terceiro piso do shopping, onde foi
montada a cozinha do Coelhinho
da Páscoa, o espaço permitirá
que as crianças confeitem biscoitos, pizzas, pirulitos e muffins
com chocolate. Haverá também
apresentação de com fantoches. De
domingo a sexta, das 14h às 20h
e aos sábados das 10h às 20h. A
entrada é gratuita. www.iguatemicampinas.com.br

A CIGARRA E
A FORMIGA
A companhia teatral Cenarte
apresentará, em todos os finais de
semana de abril, a peça infantil A
Cigarra e a Formiga. A clássica
fábula do embate de realidades
opostas entre a formiga trabalhadora e a cigarra cantora será no Centro de Convivência Carlos Gomes
nos dias 03/04 às 15h30 e 04/04,
às 11h e 15h. Já nos demais finais
de semana a peça será apresentada
no Teatro Infantil Carlito Maia, no
Bosque, às 15h nos sábados e 11h
e 15h nos domingos.
O preço da entrada é R$14 a
inteira, R$7 a meia e R$8 antecipado. A classificação etária é livre.
www.ciacenarte.com.br.

GOLFE
O Clube de Golfe de Campinas,
um dos mais antigos do Brasil com
mais de 50 anos, sedia nos dias 10
e 11 de abril um torneio estadual
promovido pela Federação Paulista
de Golfe, onde as inscrições são
livres de acordo com o perfil dos
jogadores. O clube fica na Rua
Manuel Messias da Silva, s/n, Jd.
Minessota - Sumaré (SP) - fone.:
3864 1742

SARAU
A CPFL Cultura de Campinas promove, no dia 14/04, às 20h, um sarau cultural com os artistas Renata
Rosa (vencedora do prêmio francês
Choc de Lanne 04), Simone Soul,
o pianista Bebeto Von Buettner e o
ilusionista Ricardo Harada (ganhador do prêmio “Mandrake D’Or”,
da Academia Francesa de Ilusionistas). A entrada para o evento é
gratuita e por ordem de chegada a
partir das 19h. Mais informações
pelo telefone 3756 8000. www.
cpflcultura.com.br

A Câmara Municipal de Campinas
aprovou na noite de segunda-feira
(24/03), em primeira discussão,
projeto de autoria do vereador
Francisco Sellin (PDT) que proíbe
a venda de narguilé – o cachimbo
de água utilizado para fumar
coletivamente - para menores de
18 anos. A venda do produto pelo
estabelecimento deverá ser feita
mediante a apresentação de um
documento de identidade para
a comprovação da idade. Os
estabelecimentos que comercializam este tipo de produto devem
afixar placa ou cartaz em local
visível, com os seguintes dizeres:
“Lei Municipal: “É PROIBIDA A
VENDA DO NARGUILÉ PARA
MENORES DE IDADE”.

LUIZ BUÑUEL

ENCONTRO
DE CARROS
HOTS,
CUSTOMS
E STREETS
O Encontro de Carros
Antigos, realizado todo
último domingo do mês
no estacionamento do
Galleria Shopping, será
no dia 28 de março, das
9h às 13h, com exposição dos carros Hots,
Customs e Streets. O
evento é realizado pelo
Clube V8&Cia e contará
com a presença de diversos clubes deste estilo de
carro. A entrada é gratuita. Mais informações:
www.v8ecia.com.br.

O Museu da Imagem e do Som
promove, de 29 de março a
03 de abril a exibição de oito
filmes do diretor Luis Buñuel,
controverso diretor do cinema
espanhol. De segunda a sábado
as sessões serão às 19 h e no
sábado haverá seção extra às 16
h. Após a exibição, que é gratuita, haverá debate com mediadores convidados. O MIS fica
no Palácio dos Azulejos - Rua
Regente Feijó 859, Centro.
Para saber a relação de filmes,
ligue 3733 8800.

