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A MELHOR 
PIZZA 

DA REGIÃO

Participe da escolha 
da melhor pizza da região
ENVIE E-MAIL PARA

altotaquaral@clicknoticia.com.br
indicando nome, endereço 
e telefone da sua pizzaria 

preferida. Ela deve estar na 
área de cobertura do jornal  

Sorteios de várias pizzas.
Resultado na próxima edição 

para comemorar
 DIA DA PIZZA: 14/07

Pesca liberada
DPJ TEM PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS DECKS

AGORA TAMBÉM ON LINE
A partir de hoje já é possível 
ler a edição mensal também 

na Internet e, além disso, 
saber muito mais sobre 

o que acontece na nossa 
região com notícias 

atualizadas. 
 www.jornalaltotaquaral.com.br

 Visite o site e participe. 
Interaja, sugira, critique...

HUMOR CONSCIENTE
Também a partir desta edição
o Jornal passa a publicar, em 
parceria com o Auto Shopp 
Paulista, uma tira ilustrada 

cujo conteúdo pretende cons-
cientizar os consumidores 
sobre produtos e serviços 
de postos de combustível, 

legislação e meio ambiente. 
A primeira tira do “Docktor E” 

está na página 7

MAIS NOVIDADE

A PARTIR DE JULHO,
MAIS PÁGINAS 

NO JORNAL 
ALTO TAQUARAL

Vereador 
quer Lei para 
óculos 3D
PÁGINA 6

Contaminação
por postos:

Cetesb explica
PÁGINA 5

PÁGINA 3



Muitos se 
p e r g u n t a m 
qual é a ver-
dadeira função 
do conselho, 
chamado de 
fiscal ou con-

sultivo, dentro da administração 
condominial. Na verdade, nem a 
obrigatoriedade legal de sua exis-
tência é reconhecida. O Código 
Civil de 2002  traz no artigo 1356 
a seguinte redação: “Poderá haver 
no condomínio um conselho fiscal, 
composto por três membros, eleitos 
pela assembléia, por prazo não su-
perior a dois anos, ao qual compete 
dar parecer sobre as contas do sín-
dico”. 

Veja que não havia nenhuma 
menção a esse seleto grupo de pesso-
as no antigo Código Civil de 1916. 
Em contrapartida, a lei 4591/64 
que trata do condomínio em edifi-
cações, fala sobre o assunto em seu 
artigo 23, caput, de forma similar 
ao novo Código Civil e ainda, em 
seu parágrafo único, da função 
desse órgão em assessorar o síndi-

co em suas decisões pertinentes ao 
condomínio e o chama de Conselho 
Consultivo. 

Fiscal ou Consultivo?

Veja que a lei abrange a ambos, 
mas essa mais recente omite a fun-
ção consultiva do conselho, no meu 
parecer, de forma equivocada. Talvez 
o legislador, de forma sutil, quisesse 
enfatizar uma das maiores e mais 
perigosas inovações da nova lei: a 
chamada responsabilidade objetiva 
do síndico frente ao condomínio, ou 
seja, esse responde a todo e qualquer 
evento relativo ao empreendimento, 
independente de dolo ou culpa. Com 
isso, se o conselho tiver o caráter de 
assessorar o chefe condominial, po-
derá tal atitude, de alguma forma, 
dividir responsabilidades entre sin-
dico e conselho. 

Importância do conselho

Tenho uma visão muito bem de-
finida da importância desses volun-
tários, pois na maioria das vezes não 

tem seus serviços remunerados, razão 
pela qual já os fazem figuras nobres 
frente aos empreendimentos. Fazen-
do uma analogia, o condomínio 
deve funcionar como uma empresa, 
onde o presidente seria o síndico e 
os acionistas seriam os conselheiros. 
De uma forma corporativa e par-
ticipativa, o conselho deve não só 
fiscalizar os trabalhos do síndico, 
mas também assessorá-lo, de forma 
pró-ativa, em suas decisões frente ao 
condomínio.

 
O objetivo desse trabalho corpo-

rativo é o bem estar dos condôminos 
e a defesa dos interesses do empre-
endimento, de forma que o trabalho 
seja descentralizado e melhor elabo-
rado. Não devemos olhar o conselho 
apenas como órgão fiscalizador do 
sindico, mas sim um objeto de con-
sulta desse em suas decisões e delibe-
rações. Com isso, não entendo que o 
caráter de responsabilidade objetiva 
do síndico seja alterado e dividido 
com o conselho, pois a lei assim não 

o reconhece, mas vejo que o empre-
endimento ganha em poder de deci-
são e em resultados positivos. 

Observamos que, cada vez mais, 
essa cultura toma corpo, haja vista 
que os empreendimentos estão op-
tando por síndicos profissionais, fi-
guras estranhas ao empreendimento 
e, portanto, aumentando o grau de 
participação do conselho na atua-
ção do dia a dia condominial. Mui-
tos síndicos profissionais optam, de 
forma correta e adequada, a ter uma 
relativa subordinação ao conselho, 
pela relação em que está inserido 
dentro dessa moderna conjuntura, 
sem prejuízo de suas intocáveis atri-
buições legais respaldadas pela lei. 

Espero que essa relação entre sin-
dico e conselho seja evolutiva e saudá-
vel, onde o síndico não encontre nesse 
grupo apenas pessoas interessadas em 
fiscalizá-lo, mas também em ajudar e 
colaborar com ele, apoiando suas deci-
sões quando forem adequadas e corri-
gindo construtivamente quando essas 
forem equivocadas. 

Pensemos que a união faz a for-
ça, sempre! 
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Uma boa iniciativa por 
parte do Departamento de 
Parques e Jardins da Pre-
feitura está para ser imple-
mentada ainda este ano. 
Trata-se da pesca recrea-
tiva na Lagoa do Taqua-
ral. Para garantir lazer de 
qualidade, a lagoa passará 
por um processo de desas-
soreamento que não é rea-
lizado há mais de 15 anos. 
Depois disso devem ser 
construídos três decks que 
avançarão sobre o espelho 
d’água para serem utilza-
dos pelos pescadores.

Assim, a prefeitura pre-
tende acabar com a pesca 
irregular nas duas lagoas 
existentes no Parque Por-
tugal. Na menor, localiza-
da próximo à quadra de 
bocha, na última sexta-
feira de cada mês, a pes-
ca recreativa é aberta aos 
participantes do Centro de 
Vivência do Idoso,  mas a 
presença de pessoas que 
não pertencem ao grupo 
tem sido observada pela 
administração.

A intervenção direta na 
lagoa deverá incentivar a 
frequência ao local e, por 
conseguinte, deverá pro-
vocar redução nas ações 
consideradas inadequadas 
para aquele parque públi-
co. Com certeza, tudo que 
for feito para manter e me-
lhorar o Parque Portugal 
será muito bem recebido 
pela população, seja pe-
los moradores do entorno 
que lutam há muito pela 
preservação do local como 
por aqueles que apenas o 
utilizam para lazer espo-
rádico.

O parque é um cartão 
postal da cidade e tem im-
portância significativa na 
qualidade de vida dos mo-
radores, por isso merece 
atenção especialíssima dos 
administradores públicos 
para que continue assim.

De sua parte, à popula-
ção frequentadora, só res-
ta colaborar.

IMPORTÂNCIA

FISCAL OU CONSULTIVO

A pesca 
bem-vinda

Pelas ruas...

No bairro Santa Genebra, bem ali no reboliço da 
Panificadora Sta. Genebra, fica uma banca de jornal 

cuidada por um senhor por quem os frequentadores tem 
carinho especial. Nesta época de Copa então, a troca de 

figurinhas corre solta. De camisa vinho, na foto, 
o simpático seo Beraldo, dono da Banca.

BANCA DO BERALDO

OBJETIVO
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Peixes somem da lagoinha
MAU EXEMPLO

PESCADORES NÃO ‘DÃO A MÍNIMA’ PARA  A PROIBIÇÃO ESTAMPADA NA PLACA

Em entrevista exclusiva ao 
Jornal ALTO TAQUARAL, o 
diretor do Departamento de 
Parques e Jardins (DPJ) de 
Campinas, Ronaldo de Souza, 
revelou que a pesca esportiva 
vai ser liberada na lagoa do 
Parque Portugal. “Para garan-
tir um lazer de alto nível va-
mos fazer o desassoreamento 
da lagoa, que não é feito há 
mais de 15 anos e construir 
três decks especiais para pes-
ca” . 

O diretor também afirmou 
que, embora não haja uma data 
definida, a obra ocorrerá ainda 
neste ano. Serão investidos R$ 
2,3 mi no desassoreamento do 
local, renda que vem do fundo 
do Conselho Estadual de Re-
cursos Hídricos (CEHIDRO). 
“Nós já temos a verba apro-
vada para o desassoreamento, 
só falta assinar alguns contra-
tos com o CEHIDRO para dar-
mos início às obras”, revela o 
diretor. O valor estimado para 
a construção dos deques ainda 
não foi estimado.

APOSENTADOS
Ronaldo de Souza se manis-

festou também sobre o problema  
apontado pelo responsável do Cen-
tro de Vivência do Idoso, Valmir da 
Costa Dias,  sobre a pesca recre-
ativa da última sexta-feira de cada 
mês, quando muitoS peixes e até 
algumas tartaruguinhas que têm 

a lagoinha como habitat, estariam 
sendo levados pelos pescadores. 
“Eu não fui comunicado oficial-
mente sobre o problema mas adi-
anto que ele deve ser resolvido pelo 
responsável que pode e deve, se 
for o caso, acionar a Guardas Mu-
nicipal para impedir os abusos por 
parte de quem usa o espaço”.

PARQUE LINEAR
Quanto ao Parque Linear Ri-

beirão das Pedras que foi sen-
sivelmente prejudicado durante as 
últimas fortes chuvas ele explicou 
que foi feita uma capinação re-
cente com a retirada do lixo  mas 
que os moradores não contribuem 
e voltar o jogar lixo e entulho em 

vários lugares do Parque. Em rela-
ção à Pista lá existente ele adian-
tou que vai analisar a possibili-
dade de fazer a recuperação dela 
usando restos da antiga rodoviária 
na pavimentação.

PRAÇA/CONDOMÍNIO
Ele vai buscar também infor-

mações sobre a praça Eunice do 
Espírito Santo Dini, no Jardim 
Colonial, pois os moradores 
reclamam sobre a falta de ma-
nutenção por parte da prefeitura. 
“Se é uma prça pública a respon-

sabilidade pela muntenção 
é do poder municipal” 
dizem os moradores.

CASO DO BONDE
A questão da verba ar-

recadada pelo bonde e 
pedalinhos da Lagoa que foi tema 
de matéria na edição de maio 
também foi abordada pelo dire-
tor do DPJ, mas de forma evasiva 
principalmente sobre o pedido 
de relatórios de entradas e saídas 
da verba feito pelo jornal antes 
mesmo daquela edição e sem 
resposta até hoje. A solicitação 
para abertura dos documentos 
contábeis se deu em função das 
informações desencontradas em 
relaçao aos valores recebidos. O 
coordenador do Parque Portugal 
declarou arrecadar cerca de R$ 
15 a R$ 20 mil por mês enquanto 
por parte do DPJ a informação 
era de apenas R$ 8 mil.

“Eu li a matéria e imaginei 
que o caso já estivesse solucio-
nado mas nenhum assessor me 
informou sobre o interesse do 
Jornal. De qualquer maneira para 
ter acesso aos números  será pre-
ciso entrar com pedido no proto-
colo geral da prefeitura e se for 
aprovado será liberado”.Ele tam-
bém garantiu que não partiu dele 
a ordem proibindo o coordenador 
do Parque Portugal, José A. Fer-
reira de dar entrevistas ao jornal. 
“A ordem deve ter partido da Co-
municação”, concluiu.

TRANSPARÊNCIA  
OMITIDA E NEGADA
A prefeitura de Campinas está 

entre as que ainda não cumprem 
a  Lei Complementar Nº 131, de 
maio de 2009, que modificou a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
para obrigar a União, os Estados 
e municípios com mais de cem 
mil habitantes a divulgar, em tem-
po real, pela internet, informações 
detalhadas sobre suas execuções 
orçamentárias e financeiras, a par-
tir deste 27 de maio.



4 ASSOCIAÇÕES

A MOVIMENTAÇÃO DAS ENTIDADES QUE REPRESENTAM A REGIÃO

Festa Julina no bairro 
A Associação dos Moradores do 
Parque das Flores promove sua 
Festa Julina no dia 03/07, às 
18h30, na Rua Afonso Dini. Além 
da confraternização entre mora-
dores e amigos, a festa arrecadará 
recursos para melhorias no bairro, 
como pintura nas guias, infra-
estrutura do parque infantil, aqui-
sição de lixeiras e novas cancelas 
de segurança. Serão montadas 
barracas de churrasco, cachorro-
quente, pastel, milho verde, vi-
nho quente, além de brincadeiras 
como pesca, argola e um bingo 
com boas prendas.  O evento é 
aberto e o convite, vendido ante-
cipadamente a R$ 10, dá direito a 
três rodadas de bingo.  

Eleição no Pq. das Flores
A Associação dos Moradores do 
Residencial Parque das Flores re-
aliza, no dia 31 de julho, eleição 
para a nova diretoria executiva e 
conselho fiscal. A assembléia de 
moradores começa as 9h30, no 
salão da Casa São Jerônimo e os 
eleitos assumem em agosto um 
mandato de dois anos. 

Taquaral na Macrozona. 
A Associação de Moradores do 

Bairro Parque Taquaral e Amigos 
da Lagoa do Taquaral esteve re-
presentada na primeira turma do 
Curso de Capacitação de Macro-
zonas ministrado pela prefeitura 
nos dias 12 e 26 de junho.  Os 
participantes criticaram o fraco 
conteúdo do curso que, segundo 
eles, limitou-se a descrever as-
pectos do Plano Diretor e regis-
trou alguns problemas regionais 
(adensamento, meio ambiente, 
torres de energia, árvores, hortas 
comunitárias etc) apontados pela 
turma. “Temos de identificar para 
a prefeitura os problemas que cer-

tamente ela já conhece e deveria 
ter evitado”, disse um dos partici-
pantes. 

Ponte da Hermantino?
A AMOSCA – Associação dos 
Moradores do Jardim Santa Cân-
dida e Adjacências – tem buscado 
informações sobre a construção da 
ponte da rua Hermantino Coelho, 
que poderia melhorar o trânsito 
caótico da região. Entretanto, res-
postas informais passadas ao pre-
sidente Ricardo Cohen, revelam 
que enquanto a questão da conta-
minação do solo não for resolvida, 

o projeto não terá continuidade.  
Ele acredita que “por mais um 
ano a Prefeitura irá perder a verba 
destinada para a ponte”. A Cetesb 
ainda não divulgou a análise do 
laudo final da contaminação que 
impede obras no solo na região e 
o Departamento de Urbanismo se 
recusa a falar sobre o assunto. 

Vereadores se calam
Todos os vereadores da Câmara 
de Campinas receberam, por 
email, as propostas da Asso-
ciação de Moradores do Parque 
Taquaral para o planejamen-

to da Macrozona 4, mas até o 
final de junho nenhum deles 
havia se manifestado sobre o 
assunto. Os moradores pedem 
o cumprimento e manutenção 
das diretrizes estabelecidas no 
Plano Diretor de 2006, visando 
aprimorar qualidade de vida 
da região, mantendo-a isenta 
da especulação imobiliária e 
de interesses comerciais con-
trários às características das 
áreas abrangidas (AP 11, 13 e 
17). A Associação vai agendar 
reuniões com os vereadores 
para debater estas questões.
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Os dois lados da moeda
MEIO AMBIENTE

AINDA A QUESTÃO DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Os postos de combustível 
com problemas de vazamento 
investigados pela Cetesb (Agên-
cia Ambiental Unificada de 
Campinas) deverão reabilitar as 
áreas contaminadas para regula-
rizarem sua licença ambiental. 
Segundo o diretor regional do 
órgão, Alberto Degrecci Neto, 
a resolução CONAMA 273 de 
29/11/2000, impôs a necessidade 
de regularização e licenciamento 
ambiental para estes estabeleci-
mentos, o que gerou a investiga-
ção da existência de passivo am-
biental, contaminação de solo ou 
águas subterrâneas. 

Os empreendimentos foram 
convocados a apresentar a do-
cumentação exigida na época do 
cadastramento e “o aumento das 

áreas contaminadas relativas a 
essa atividade era esperado, por 
se tratar de empreendimentos 
com instalações antigas que não 
apresentavam, na sua maioria, 
as estruturas de controle am-
biental mínimas”, diz Degrecci.             

 Mas ele afirma que o núme-
ro de áreas contaminadas deve 
se estabilizar e até diminuir à 
medida que as áreas sejam reabi-
litadas, o que deverá ser feito gra-
dativamente.  

E ressaltou que os novos em-
preendimentos, instalados após 
a Resolução CONAMA, devem 
ter prévio licenciamento e com 
as instalações atendendo as 
condicionantes ambientais esta-
belecidas pela CETESB.

A informação foi disponibili-

zada no final de maio, entretan-
to, por problemas de desencon-
tro de emails, não foi veiculada 
na edição passada que tratou do 
assunto contaminação. 

25 anos de ficha limpa
Ao contrário dos postos de 
combustíveis que estão na lista 
Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo (CETESB) 
por contaminação do solo - o 
Auto Shopp Paulista, locali-
zado na Chácara Primavera, 
pode servir de exemplo para as 
empresas do ramo.
Com mais de 25 anos de 
existência, ele destina to-
dos os resíduos que produz 
para uma empresa com cer-
tificados de saneamento antes 

mesmo de a prática se tornar 
lei ambiental. “Desde a água, 
usada para limpar os carros, 
até o óleo proveniente das tro-
cas são destinados para o sane-
amento. Isso não pode ir para o 
meio ambiente”, afirma Carlos 
Tahine, consultor de negócios 
do posto. 

 Além disso, o posto de gaso-
lina, que atende de 10 a 12 
mil carros por mês, tem uma 
relação comunitária na região 
através de parcerias com o co-
mércio local, realizando doa-
ções mensais de recursos para 
o Instituto Beneficente São 
Sebastião, localizado na Vila 
Nogueira. 
O empreeendimento também 
cuida de uma parte de um can-
teiro na Rua Luís Octavio. “O 
que você faz para o bairro você 
faz para si mesmo, ainda que 
algumas vezes o vizinho não 
faça o mesmo”, confessa Luiz 
Henrique Fragoso, um dos  
donos.

O posto fica numa das esquinas mais movimentadas da região: Jasim com Luis Otávio 
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Docktor E Parceria: Jornal ALTO TAQUARAL e Auto SHOPP PAULISTA

Os bairros do Taquaral e 
Chácara Primavera estão re-
cebendo, neste primeiro se-
mestre de 2010, melhorias na 
rede elétrica feitas pela CPFL 
Paulista. As obras fazem parte 
de um plano de investimento 
no bairro que aplicará cerca 
de R$ 1,2 milhão, onde serão 
implantados 40 km de rede 
de distribuição, até o fim do 
projeto.

Segundo a CPFL, o obje-
tivo das obras é melhorar o 
fornecimento de energia na 
região, através da instalação 
de uma rede elétrica que con-
vive melhor com a vegetação, 
é mais resistente à tempesta-
des e mais compacta, o que 
contribui para a diminuição 
da poluição visual.

Região do 
Alto Taquaral 
recebe 
melhorias na 
rede elétrica

De dia: desperdício comum na região

Vereador vê longe
BOM EXEMPLO

PARLAMENTAR QUER LEI PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ÓCULOS 3D

O perigo de contrair do-
enças contagiosas, como 
conjuntivite e gripe, através 
do uso dos óculos utilizados 
para assistir os filmes em 
terceira dimensão (3D) pode 
ter fim em Campinas. Du-
rante a reunião de 22/06 da 
Câmara Municipal, foi apro-
vado o projeto do vereador 
Francisco Sellin (PDT), que 
obriga os cinemas a higieni-
zar os óculos ao término de 
cada sessão. 

De acordo com a propos-
ta, o cinema que infringir 
a lei estará sujeito a multa 
de R$ 2 mil e, em caso de 

reincidência pagará o dobro 
da multa. A fiscalização dos 
cinemas caberá à Vigilância 
Sanitária. Para virar lei o 
projeto precisa ser aprovada 
em mais uma votação na Câ-
mara e ainda ser sancionada 
pelo prefeito. “A obrigação 
se faz necessária porque al-
gumas redes de cinema não 
realizam a limpeza desses 
óculos, não são todas, mas 
algumas não fazem isso, 
justamente por não ser uma 
imposição legal”, explica 
Sellin.

O Jornal ALTO TAQUA-
RAL relatou, na edição de  

fevereiro, detalhes sobre 
como é feita a higienização 
dos óculos 3D em cada um 
dos três cinemas com a tec-
nologia na região: o Cine-
mark (Shopping Iguatemi), 
o Kinoplex (Parque Dom Pe-

dro Shopping) e o Cinesys-
tem (Galleria Shopping). 

Apenas a rede Cinesys-
tem, com salas  no  Galleria, 
mostrou como faz a higieniza-
ção de acordo com as normas 
do fabricante dos óculos.

Óculos 3D são higienizados, no Cinesytem do Galleria com base nas normas do fabricante
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135 LOCAIS DE 
DISTRIBUIÇÃO

 
ROTEIRO 1
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
ROTEIRO 2
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 3   
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 4   
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

GIRO
Turma do chapéu
Um novo espaço para os fãs 
de balada com música ser-
taneja foi aberto no dia 17 
de junho no Jardim Santana. 
O Celeiro Bar Campinas tem 
um amplo ambiente com ca-
pacidade para 500 pessoas, 
unindo o rústico da decora-
ção country com sofisticados 
equipamentos de som e ilu-
minação, além de estrutura 
com vallet e estacionamento 
fechado, chapelaria e área 
externa para fumantes. Tem 
atrações e shows especiais 
todas as quintas, sextas e sá-
bados. Rua Luis Moretzshon 
Camargo, 18 (antigo Becco). 
Fone: 3256 1325 - www. 
celeirobar.com.br 

Dieta só na segunda
Desde que mudou para o bairro, 
há cerca de dois anos, o publici-
tário Rodrigo M. Nacarato acom-
panha o adensamento populacio-
nal da região e constatou a falta 
de um local onde os moradores 
pudessem se servir de doces, bo-
los e sorvetes no estilo “por qui-
lo”. A troca de ideias e parceria 
com os empresários da Sorvetes 
Colorê acabou rendendo a aber-
tura da loja Dieta Só na Segunda, 
na Galeria Mansões Santo Antô-
nio – Rua João Vedovello 108, 
no Jardim Santa Cândida. No 
local, inaugurado em maio, são 
encontrados bolos, tortas, doces 
e sorvetes, mas também são acei-
tas encomendas de salgadinhos, 
bombons e tortas salgadas. De 
terça a domingo, das 12 às 22 h. 
Fone: 3027 1344. 

Estão abertas as inscrições para 
os cursos profissionalizantes gratuitos 
da Casa São Jerônimo. A instituição 
beneficente, localizada no Jd Santa 
Cândida, oferece cinco cursos - pani-
ficação, informática, eletroeletrônica, 
cabeleireiro e auxiliar de almoxarifa-
do - com cinco meses de duração, ten-
do a data de início – sujeita a altera-
ções - no dia três de agosto. Os alunos 
formados ainda receberão um certifi-
cado profissionalizante do Centro de 
Educação Profissional de Campinas 
(CEMPROCAMP). 

Para participar, o interessado deve 
seus documentos pessoais (RG e CPF) 

até a sede da instituição, localizada 
na Rua Antônio Nogueira Braga, 185. 
As vagas são limitadas até 20 alunos 
por sala, “uma exigência da CEM-
PROCAMP”, afirma Cirlene Fonseca, 
coordenadora dos cursos profissiona-
lizantes da Casa São Jerônimo.     

As disciplinas de informática e 
eletroeletrônica serão realizadas nos 
períodos vespertino, das 14h às 17h, 
e noturno, das 19h às 22. Os demais 
serão somente no período vespertino. 
Todas as aulas serão na sede da ins-
tituição. 

Mais informações pelo telefone 
(19) 3296 5040. 

Comunidade S. Jerônimo
oferece cursos gratuitos
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Mulheres solteiras procuram
O Teatro do Parque D.Pedro Sho-
pping apresenta de 2 de julho até 
1° de agosto o espetáculo “Mulhe-
res Solteiras Procuram”. A peça 
retrata paineis bem humorados 
das situações mais inusitadas 
de quando uma mulher procura 
pelo homem ideal. Nomes como 
Daniel Del Sarto e Pity Webo, que 
também dirige a peça, fazem par-
te do elenco. De sexta e sábado a 
peça será apresentada às 21h e 
de domingo às 19h. As apresen-
tações com o mesmo horário dos 
jogos da seleção brasileira serão 
canceladas. O preço dos ingres-
sos é de R$30 (setor2) e R$40 
(setor1). Classificação: 16 anos. 
Televendas: (19) 3756 9890.

Ateliê Aberto e Espaço Árvore
Será inaugurado no dia 25/06, às 
20h, um novo espaço para o Ate-
liê Aberto. O espaço, que mudou 
para a Rua Major Sólon, 911, tam-
bém no Cambuí. Estarão para o 
dia da inauguração até o dia 14 de 
agosto, exposições de Lia Chaia, 
na fachada do local, e de Francis-
co Ivan Russo e Tiago Judas nas 
galerias internas. Além disso, será 
inaugurado simultaneamente o 
espaço Árvore, uma galeria inde-
pendente com múltiplas culturas, 
comunicação e gastronomia será 
interligado ao Ateliê Aberto. O 
Árvore estará, de 28/06 a  14/08, 
aberto para visitações das 14h às 
18h. Informações: (19) 3251 7937 
ou www.atelieaberto.art.br.

 Exploração Discovery Kids 
Será realizado de 1° a 18 de julho, no 
Shopping Iguatemi Campinas, “Ex-
ploração Discovery Kids”. O evento 
proporcionará às crianças uma explo-
ração das regiões do Brasil através de 
brincadeiras e atividades que ensinam 
os aspectos culturais de cada área. As 
atividades serão realizadas na praça 
de eventos do 3° piso do shopping, das 
14h às 20h de domingo a sexta, e aos 
sábados das 10h ás 20h. A entrada é 
gratuita, com retirada dos ingressos 
nas bilheterias eletrônicas dispostos 
ao lado do evento. Mais informações: 
(19) 3207-1333 ou pelo site www.gal-
leria.com.br

Caravana da ilusão
O Centro de Convivência Cultural 
Carlos Gomes recebe no dia 7 de ju-
lho, às 20h, o espetáculo “A Caravana 
da Ilusão”, da Cia Teatral Cenarte. A 
peça conta a história de uma família 
de saltimbancos que, ao perder o pai, 
encontra-se diante de uma encruzilha-
da, onde decisões na vida de cada um 
precisam ser tomadas. Ingressos: R$ 
20 (inteira), R$ 10 (promocional) e R$ 5 
(antecipados até um dia antes do espe-
táculo). Informações  (19) 3235 3951. 

Paulínia Festival de Cinema 
Acontece de 15 a 22 de julho o Pau-
línia Festival de Cinema – 2010, que 
terá abertura com o filme “O Beijo da 
Mulher Aranha”, de Hector Babenco. 
No total, serão exibidos 27 filmes, os 
quais concorrerão a R$ 650 mil em 
prêmios. Além disso, o festival realizará 
atividades paralelas como debates, se-
minários, lançamento de livros e DVDs, 
além da realização do III Encontro 
Roteiro em Questão. A entrada para o 
evento é gratuita e aberta ao público, 
exceto para a abertura oficial e para o 
encerramento. Mais informações pelo 
site www.festivalpaulinia.com.br.
 

Homenagem a Nenê do Cavaco
O Tonico’s Boteco realiza no dia 
01/07, quinta-feira, uma homenagem 
ao sambista Álvaro Mateus, popu-
larmente conhecido como Nenê do 
Cavaco, que faleceu no dia 18/06. A 
homenagem contará com shows de 
Ilcéi Miriam, Ido Luiz, Pagode da Vó 
Tiana, Grupo Mesa de Bar, além de 
outros convidados e terá toda renda 
destinada a esposa do sambista. As 
apresentações terão início às 21h e 
o couvert artístico terá o preço de 
R$ 10. Para mais informações aces-
se www.tonicos.com.br ou ligue  
(19) 3236 1664. 

Festival de Férias 
De 2 de julho a 1° de agosto acontece 
a décima edição do Festival de Férias 
do Teatro do Parque D. Pedro onde se-
rão apresentadas cinco peças infantis 
diferentes de terça a domingo. O Ma-
caco Juiz, será apresentada todas as 
terças-feiras; a peça 100 + Nem Menos 
às quartas; O Cavalinho Azul, será às 
quintas-feiras; A Cigarra e as Formigas 
às sextas, e aos sábados e domingos o 
clássico Peter Pan. Apresentações sem-
pre às 16h, preço de R$ 10 (setor 2) e R$ 
20 (setor 1). Televendas: (19) 3756 9890. 

“inFLUXOS” na Unicamp
Apresentação gratuita da obra da 
Cia. Nósláemcasa será no dia 29 
de junho, no Auditório do Instituto 
de Artes da Unicamp.  O novo espe-
táculo de dança “inFLUXOS” (foto), 
aposta tudo no poder e nas possibi-
lidades da performance, com uma 
obra  totalmente improvisada. No 
palco a bailarina Patrícia Werneck 
e o músico Celso Nascimento, que 
cria a trilha sonora em tempo real, 
dialogam, oferecendo generosa-
mente suas especificidades à cena 
e à comunicação com o público. Os 
figurinos e a iluminação do espe-
táculo serão escolhidos de acordo 
com o local de apresentação, a 
partir das possibilidades que foram 
criadas durante o processo de en-
saios do espetáculo.

ESTÁ CHEGANDO

DE 5 A 31 DE JULHO
Depois do grande su-
cesso do I Pas de Cuba, 
partimos agora para a 
segunda edição desse 
evento! Os mestres do 
Ballet Nacional de Cuba 
e do Centro Pro Danza de 
Cuba retornam a Campi-
nas no mês de Julho para 
mais um curso intensivo 
de inverno. O curso deste 
ano será no Liceu Nossa 
Senhora Auxiliadora  nas 
amplas salas da Olmos 
Ballet com aulas de atua-
lização teatral e presença 
de mestra formada pelo 
Ballet Nacional de Cuba. E 
mais: a Gala será no The-
atro Municipal de Paulínia 
no dia 31 de julho.
Restam poucas vagas.
Fones: 19 3252 0431 e
9601 0489


