Prefeitos
para
Campinas

CPP vai virar colégio
EMPOSSADO!
Demétrio Vilagra, ex vice prefeito

CASSADO!
Hélio de Oliveira Santos, ex prefeito

Um verdadeiro “tsunami” político atingiu
Campinas nos últimos
meses. Começou com
a cassação do prefeito
Hélio de Oliveira Santos pela Câmara Municipal no dia 20 deste
mês e que também afastou o vice Demétrio
Vilagra, um dia depois de tomar posse,
no dia 24, como Prefeito, o presidente da
Câmara, vereador Pedro Serafim, chegou
a ser anunciado como
sucessor, mas uma liminar no final do dia 25
cancelou o afastamento e implantação da
Comissão Processante.
A Câmara diz que vai
recorrer, mas se não
houver novidades, Demétrio deve ficar no
cargo de Prefeito até
31/12/2012.
PÁGINA 7

Esta imagem é a reprodução da capa
publicada em 29/11/2008.
A notícia atual está na pág 3.
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EDITORIAL

Crise não muda
prioridades
da região
As denúncias de corrupção,
desvio de dinheiro e licitações
sob suspeita custaram o mandato do prefeito Hélio de Oliveira Santos. O vice, acusado
de compartilhar do mesmo esquema, permanece como chefe
do Executivo por força de liminar. Esse assunto ganhou destaque na imprensa e, nos últimos
meses, a Prefeitura praticamente “parou”, imprimindo um
ritmo mais moroso na maioria
das secretarias.
Na região do Alto Taquaral,
entretanto, a indignação dos
cidadãos começou há bem mais
tempo. Com uma rotina de vida
marcada pelo descaso da administração pública, os moradores mantêm uma vigilância
permanente para resguardar
seus direitos de cidadão. Recorrendo à Justiça algumas vezes,
à pressão popular em outras,
os moradores encontram neste
jornal um canal para se expressar diante dos “esquecimentos”, da falta de prioridade ou
desvios de conduta dos governantes. As mudanças de gestão
não mudam muito essa rotina
de vigilância permanente.
Por isso, relembramos aqui
alguns descasos que persistem
na região: a contaminação no
bairro Mansões de Santo Antônio; o Lago do Café que há
quatro anos está fechado ao
público por conta de uma infestação de carrapatos que já
provocaram mortes; o descarte no Córrego das Cobras de
todo esgoto coletado na região;
o abandono da área do Kartódromo e do Parque Linear Ribeirão das Pedras; a recuperação da Caravela num processo
lento e oneroso; a falta de manutenção das vias públicas; o
adensamento viário que ainda
requer soluções mais amplas,
entre outras.
Diante desse cenário, independente de quem está no cargo
de Prefeito, o que se quer é trabalho, é uma visão de responsabilidade sobre uma área que
foi superadensada com uma
explosão imobiliária questionável. Não sabemos se essa nova
gestão terá uma postura diferente, mas de uma coisa temos
certeza: a voz do cidadão não
vai calar.

SÍNDICO PROFISSIONAL - Eduardo J. F. Guerra - ejfguerra@hotmail.com

Como agradar a “Gregos e Troianos”
Como já
sabemos, um
condomínio
é o conjunto
de vários donos da mesma
“coisa”, fato
esse delicado e complexo. A
divisão de um mesmo bem traz
aos seus detentores uma gama
de direitos e deveres, levados
a termo através de regras pré-estabelecidas na lei específica,
convenção e regulamento interno, nesta ordem hierárquica.
Para fazer valer essas regras, aplicá-las e organizar
toda a complexa estrutura condominial, está a figura do Síndico, mandatário e representante
de todos os condôminos. Para
que as decisões sejam mais uniformes e justas, temos as assembléias, reuniões condominiais
oficiais que decidem e deliberam sobre vários assuntos pautados e necessários.
Temos as assembléias ordinárias que possuem cunho
obrigatório e cumprem determinações expressas em lei como
prestação de contas, eleição
do corpo diretivo, previsão orçamentária, etc. Além dessas
temos também as chamadas
assembléias extraordinárias,
que são convocadas em caráter
de urgência ou emergência, visando suprir uma necessidade
imediata ou decidir sobre uma
pauta urgente.
O que se espera de uma assembléia é que a vontade da
maioria prevaleça sobre a da
minoria, sempre. O fato é que
na grande maioria das vezes
essas reuniões recebem quorum
muito baixo, dada a natureza
tensa e maçante desses encontros. Por conta disso, as deci-

sões ficam a cargo de um pequeno numero de condôminos, fato
esse que na maioria das vezes
trará um descontentamento aos
que não compareceram ao encontro e não opinaram sobre as
decisões.
Desdobramentos
DESDOBRAMENTOS
Quando se divulgam as decisões da assembléia e vinculam
os demais a cumprir as determinações oriundas dessas, os
conflitos se iniciam. Uma nova
regra ou um novo projeto para
o empreendimento que foi aprovado começa a ser alvo dos que
não participaram das decisões.
A lei 4591/64, que dispõe sobre
condomínios em edificações, em
seu artigo 24, parágrafo 1°, fala
da assembléia geral e traz em
sua redação: “As decisões da
assembléia, tomadas, em cada
caso, pelo quorum que a convenção fixar, obrigam todos os
condôminos”.
Com isso, temos os que não
participaram da assembléia e
são obrigados a acatar as decisões oriundas dessa. Muitos
entendem como injusta essa posição da lei, mas como poderíamos conseguir a participação de
100% dos condôminos? Tenho
uma tese na qual essas reuniões
deveriam obrigar a presença de
todos os proprietários ou o seu
representante legal, pois dessa
forma afastada estaria qualquer
reclamação posterior.
O legislador, quando elaborou a lei, deixou ao livre arbítrio
do responsável legal a decisão
de participar ou não, criando
assim um problema posterior
que recai sempre sobre o mandatário do empreendimento e

seu grupo de conselheiros. Temos aquele velho jargão que
diz quem não vai a assembléia
se torna “voto vencido”, mas
esses são os que mais vão se rebelar em face das decisões tomadas.
Caberá ao sindico, com muita paciência, recepcionar os
condôminos que não participaram das decisões, esclarecendo
as questões e tentando convencê-los de que o melhor foi feito,
o que na prática representa uma
difícil tarefa.
Como
agradar
à todos?
PARA
TODOS
Todas as deliberações da
assembléia, sem exceção, devem ser cumpridas, inclusive
por aqueles que dela se abstiveram. Embora seja gerada
uma ata dessa assembléia não
há como expressar em um texto tudo, em detalhes, o que foi
tratado e discutido. Assim, as
dúvidas surgem para aqueles
que não foram a essa e todo
um trabalho de esclarecimentos se inicia e o síndico será
o responsável em alimentar as
respostas necessárias.
Veja que o gestor condominial deve, com muito tato, paciência e compreensão, agir
para tanto e, mesmo assim, alguns desses condôminos não
concordarão com as deliberações. Mas a esses caberá respeitar a lei ou, caso entendam
assim, contestar as decisões
nas esferas competentes.
Se torna claro que não há
como agradar a todos e isso
sempre será um problema,
embora um fato natural e corriqueiro desse tipo de empreendimento. Como fator ate-

nuante, as circulares e avisos
endereçados aos condôminos
são um importante aparato da
administração para minimizar
o impacto desse descontentamento.
Soluções
SOLUÇÕES
O que a administração
pode usar em seu favor é a
pesquisa prévia, ou seja, antes
de se colocar algum assunto
de caráter relevante para ser
discutido em assembléia, colher as opiniões dos condôminos em relação a esse tópico.
Dependendo do resultado,
pode-se tomar a decisão de
nem discuti-lo ou mudar a estratégia de implantação, como
exemplo.
Temos recentemente como
aparato tecnológico inovador
as chamadas “assembléias on
line” por vídeo-conferência,
mas está se discutindo a legalidade dessa e, portanto, não
está em operação. Importante
meio de se comunicar previamente com os moradores é o
e-mail que vem sendo massivamente utilizado.
A verdade é que não há
como agradar a “gregos e
troianos” em um ambiente
como o de um condomínio. O
que se pode é tentar minimizar os descontentamentos utilizando das sugestões acima
elencadas e não se esquecer a
administração e síndico de terem muita paciência e tolerância para contornar as questões
controversas que surgem, aos
montes, nesse horizonte.
Caminhemos...

Pelas ruas...
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OLHE ONDE PARA

Enquanto espera a hora de entrar em ação, operário nem percebe
o que passa por sua cabeça.
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CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA

Professores perdem clube
A sede social do Centro do Professorado Paulista (CPP), localizada na Rua
Santa Maria Rosselo n° 180,
foi finalmente vendido. A entidade, que estabeleceu o valor mínimo de R$ 2,9 milhões
em leilão realizado em maio
de 2010 sem apresentação de
propostas, confirma a venda
para a o Colégio Nautas, mas
não divulga o valor da negociação. A área de 6 mil m2 estava à venda desde 2008.
Miguel Sugai, tesoureiro do Preduc – Instituto de
Promoção da Educação – que
cuida da aquisição e construção da nova sede do Colégio
Nautas, explica que o local
será utilizado para ampliar
a atual capacidade da escola
nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Atualmente são 170 alunos
na sede da Avenida Almeida
Garret 1.700, onde foi instalada em 2005.
A idéia inicial era começar o ano letivo de 2012 já no
novo local, entretanto como a

Academia
de ginástica
e de dança
seguem junto

Durante muito tempo a sede fez a alegria dos professores associados que aproveitavam as dependências especialmente nos finais de semana

escritura só foi assinada em
10 de agosto, Miguel declara
“não ter prazos estabelecidos, pois tudo vai depender do tempo de aprovação

do projeto na Prefeitura e
também do andamento das
obras”. A gerente administrativa do CPP, Silmara Ribeiro
Albuquerque, informa que a

entidade busca um novo local
para a sede social, “mas sem a
característica de clube, pois a
frequência é baixa e a manutenção alta”.

Apesar do clube nos últimos tempos estar recebendo
um público cada vez mais reduzido, dois serviços mantido
no local ainda têm frequência
elevada de público.
Com a mudança, a Academia de Ginástica e de Dança
do Ventre devem ganhar espaço no imóvel que a diretoria
do CPP pretende buscar para
substituir a sede vendida.
Nada ainda está definido,
conforme dirigente da entidade e os responsáveis pelos
serviços. Mesmo durante o
período em que a venda não se
definia, a proprietária da Academia de Ginástica buscou
contato com outras entidades
que pudessem ter interesse em
ceder espaço para o funcionamento, sem nenhum resultado
satisfatório
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VIAS PÚBLICAS

Hermantino vai ser recapeada
Os motoristas que passam
pela Rua Hermantino Coelho podem começar a sonhar
com o recapeamento total da
via. O Diretor da Macrorregião Centro (que abrange a
AR3), Egberto Luiz de Arruda Camargo, diz que aguarda
apenas a liberação da verba
por parte da Secretaria de
Infraestrutura, mas está confiante: “dentro de 60 dias o
projeto deve estar pronto e a
execução sendo iniciada”. Ele
concorda que a via está inadequada para o fluxo de veículos que recebe e diz que a
estrutura da pista deveria ter
sido reforçada antes da mudança do trânsito local.
“A EMDEC deveria ter realizado um estudo do trânsito
e das vias antes de inverter os
sentidos das ruas Hermanti-

Linhas de ônibus desviadas para a rua contribuem para o desgaste do asfalto. Só recape resolve

no Coelho e Jasmim e, consequentemente, mudar as rotas
de ônibus”, afirmou Egberto.
E complementa que devido
ao peso, os ônibus acabam
deslocando o asfalto ao parar
nos pontos, principalmente
com a frenagem e a aceleração para sair. Hoje a camada
asfáltica da Rua Hermantino

Coelho tem no máximo 2 centímetros, nas partes menos
desgastadas. Com o recapeamento, deverá ser reforçada
uma estrutura de aproximadamente 30 centímetros sob
o asfalto, para sustentar o fluxo intenso de veículos pesados que trafegam diariamente
pela rua.

POLÍCIA

Cruzamento
tem sinalização
reforçada
Para garantir mais segurança aos motoristas que trafegam pelas Ruas Hortências
e Girassol, o cruzamento das
duas teve sinalização reforçada em agosto.
Como o trecho da Rua Girassol entre a Hortências e
Emerson José Moreira passou
a ter sentido único na direção
CPFL/Shopping D. Pedro, os
operadores da Emdec reforçaram a sinalização de solo
no cruzamento fixando guias
sobre o asfalto para evitar que
o motorista que trafega pela
Hortências sentido Lagoa/Rodovia D. Pedro, por descuido,
tente entrar na Rua Girassol.
O cruzamento é um dos
mais perigosos da região e há
muito os moradores solicitam
a instalação de semáforo no
local.

Insegurança atinge a região
No sábado, dia 20, por
volta de 8 horas, a Padaria
Nova Diamante, localizada no
Mansões Santo Antônio, foi
invadida por homem armado
qu tentou levar o dinheiro do
caixa. Ele acabou preso por
policiais que passavam com
uma viatura pelo local no momento do assalto e o dinheiro
foi devolvido.

Já na madrugada da quarta-feira, dia 24, moradores da
região do Las Casas Mall no
início da Rua Jasmim, acordaram com o barulho da explosão que destruiu o caixa automático do Banco 24 existente
no local. Os ladrões fugiram
levando o dinheiro e o Mall
pode ficar sem o serviço, por
questões de segurança.

Ruas ganham novas placas

Cerca de quatro meses após
a alteração do trânsito na região dos bairros Mansões Santo
Antônio e Chácaras Primavera,
a EMDEC (Empresa Metropolitana de Desenvolvimento de
Campinas) implantou um Plano de Orientação de Tráfego,
com a instalação de 30 novas
placas de indicação. São 16 de
pequeno porte e 14 maiores, que
foram instaladas em agosto. A
empresa informou que o custo

do projeto – R$ 60 mil - inclui
as placas, os postes e as braçadeiras. Constam nessas indicações o acesso a alguns bairros,
universidades, shoppings e parques públicos. Algumas dessas
placas foram instaladas atrás ou
debaixo de árvores, dificultando a visualização, como pode
ser visto na Avenida Almeida
Garret, na Rua Jorge Figueredo
Corrêa e na Rua Adelino Martins.
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CONDOMÍNIO PARQUE PRIMAVERA

Proprietários vão às ruas
sidencial Parque Primavera se
reúnem nas torres B e C (Rua
Hermantino Coelho nº 758),
onde colocarão faixas com
protesto contra a morosidade
do caso e pedidos por uma solução. Das 10 às 11 horas, eles
distribuirão panfletos contando a saga dos 10 anos de espera por uma solução do que é
considerada a maior contaminação urbana do estado de SP.

Proprietários ouviram o secretário de negócios Jurídicos da PMC, Antonio Caria Neto, no MP, falar em empenho na busca da solução

Inconformados com a falta
de uma solução, os proprietários dos blocos B e C do residencial Parque Primavera, que
há mais de dez anos estão com
seus apartamentos embargados por conta da contaminação do solo, farão uma manifestação pública no sábado,
dia 3 de setembro. Além de
fixarem faixas nas duas torres
pedindo justiça e criticando
a Consima pela falta de cumprimento do cronograma que
levaria a um Plano de Remediação da área, eles distribuirão panfletos nos cruzamentos de acesso ao Dom Pedro
Shopping. “Queremos tornar
pública essa situação, que se
arrasta há mais de dez anos
sem uma posição firme dos ór-

gãos envolvidos”, diz Dorival
Cazelato, que tem duas filhas
com apartamentos embargados no local.
No dia 25 de agosto foi realizada uma reunião no gabinete do promotor público Geraldo Navarro Cabanãs, com
representantes da Cetesb,
Prefeitura e Concima, para
avaliar o cumprimento do
Termo de Ajuste de Conduta
(TAC). A principal reclamação são os constantes apedidos de adiamento feitos pela
Consima, responsável pela
execução das análises de solo
e águas subterrâneas para atualizar a delimitação da pluma
de contaminação.
Sem a remediação da área,
no polígono formado entre as

ruas Hermantino Coelho, Mário Reis, Arquiteto José Augusto Silva, João Preda e Lauro
Vanucci, incluindo a margem
esquerda do Córrego das Cobras, estão proibidas obras
que revolvam o solo, construção, demolição ou reforma. E
as duas torres do Residencial
Parque Primavera estão prontas desde 2005, quando deveriam ter sido entregues aos
proprietários, mas foram embargadas por estarem em área
de contaminação. Isso ocorreu
logo após a entrega da torre A,
que permanece habitada.
Manifestação
No dia 3 de setembro, a
partir das 9 horas, proprietários dos apartamentos do re-

IPTU reduzido
O grupo de trabalho que
acompanha esse assunto pela
Prefeitura realizou quatro
reuniões nos últimos dois meses, o que rendeu vários ofícios a secretarias e outros órgãos públicos. Entre eles, um
pedido que foi acatado pela
Secretaria de Finanças. Os
proprietários de terrenos sem
edificação localizados dentro
do polígono afetado pela contaminação no bairro Mansões
de Santo Antonio, podem requisitar a redução do IPTU
junto a Secretaria Municipal
de Finanças. Para esses imóveis, a Prefeitura determinou
que o valor venal seja calculado sobre 1 UFIC por m2 (cerca
de R$2,00). O valor médio praticado na região é de 30 UFIC/
m2 . A redução, entretanto,
não é automática, tem que ser
requerida pelo contribuinte.

Retirada de entulhos
O terreno de propriedade
da construtora Vaqueiro Ferreira, localizado na Rua Clóvis
Teixeira às margens do Córrego das Cobras e quase esquina
com Rua Arquiteto José Augusto Silva estava sendo tomado por entulhos e descarte de
lixo. Após pedido do Ministério Público, que recebeu várias
reclamações de moradores da
região, a Prefeitura notificou
a empresa para limpar e cercar
a área (que está dentro do polígono da contaminação), assumindo sua manutenção. Cláudio Lima da Silva, morador da
região há mais de 30 anos, conta que é comum encontrar veículos descartando entulhos no
local, principalmente à noite.
Nilza dos Santos, funcionária
da construtora, informou que
o fato era desconhecido, mas
que já foi providenciada a limpeza do local.
Acompanhamento
de saúde
A moradora do bairro Santa
Cândida há mais de 30 anos, a
leitora Carmem Soligo questionou o acompanhamento
que o Posto de Saúde do Taquaral afirma fazer com a população exposta à contaminação. Ela diz que desde julho do
ano passado aguarda retorno
dos exames feitos no posto,
após intimação do serviço do
saúde, para controle da exposição. Entretanto, não recebe
nenhum retorno mesmo após
várias ligações. A Secretaria de
Saúde da Prefeitura informou
que, “provavelmente houve
uma falha de comunicação no
retorno do resultado dos seus
exame, mas a unidade já está
procurando fazer contato com
a moradora para esclarecimentos”.
Reunião demorada
Durou quase três horas
MAIS UMA REUNIÃO entre
Prefeitura, Ministério Público
e Cetesb para discutir a questão da contaminação. Ao final,
o secretário de Negócios Jurídicos da prefeitura, Antonio
Caria Neto prometeu empenho na busca de solução e conclamou alguns proprietários
presentes a auxiliar na busca
por verba existente em Fundo
Estadual de Defesa do Meio
Ambiente. “Eu descobri que o
Fundo existe e pode ser uma
boa alternativa”, enfatizou o
secretário
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RECICLAGEM

SÃO JERÔNIMO EMILIANI

Costa e Silva ganha Ponto Verde
João Alves é morador da
Vila Costa e Silva há mais de
quarenta anos e acompanhou
por muito tempo a rotina de
descarte de lixo e entulhos
na praça localizada no cruzamento da Rua Saldanha da
Gama com a Rua dos Guatás.
A partir de junho deste ano,
quando a Prefeitura instalou
o Ponto Verde no local, os
moradores puderam descartar os materiais recicláveis,
sucatas e entulho de maneira
organizada.
São quatro caçambas e
outros quatro containers
para separação de lixo reciclável que ficam à disposição da população, evitando o
descarte clandestino. A ação
orienta e educa a população para separar e reciclar o
lixo. Segundo a Secretaria de
Serviços Públicos, o recolhimento das caçambas é feito
duas vezes por semana, e dos
containers, uma.
Seu João aprovou a iniciativa, que provocou melhorias no entorno. Como
passa sempre pelo local, tem
aproveitado muitos objetos
descartados em ótimas condições. A neta já ganhou uma
bicicleta em perfeito estado e o sofá de casa recebeu
capa nova graças a uma colcha deixada nas caçambas.
Como ele, vários moradores
do bairro passam pelo local
em busca de objetos que podem ser reaproveitados.
A Prefeitura, com apoio
da Tecam (empresa operadora do sistema de recolhimento de lixo), iniciou em maio
a instalação de 45 Ecopontos
(depósitos fechados) e Pontos Verdes (caçambas em
praças) a partir da identificação de 280 locais de descarte clandestino de entulho.
Cerca de 20 já foram instaladas. O diretor do Departamento de Limpeza Urbana
(DLU), Marcelo Cominatto,
disse que era necessário “to-

Ponte continua sem luz
Moradores dos prédios próximos a ponte da rua Hermantino
Coelho questionam a falta de iluminação no local, que causa insegurança por quem transita naquele
trecho à noite. O diretor da Coordenadoria de Iluminação Pública,
José Benedito Toledo Pelatieri, informou que não há previsão para
instalação de iluminação no local
e explica: “A prefeitura não pediu
e nenhum cidadão fez a solicitação
formal via 156, por isso o serviço
não foi programado”.

mar uma atitude mais eficaz
do que simplesmente limpar
essas áreas agredidas com o
descarte de lixo”.
Além do ponto verde na
Vila Costa e Silva, há um
Ecoponto instalado no por-

tão 5 do Parque Portugal
(Lagoa), onde é possível
descartar pilhas e baterias,
lâmpadas fluorescentes, materiais recicláveis, entulhos e
outros objetos, com exceção
de lixo orgânico.

Igreja amplia assistência
A paróquia São Jerônimo
Emiliani aumentou o número de serviços gratuitos
oferecidos para famílias de
baixa renda. Agora a comunidade conta também com
auxilio terapêutico de psicopedagogia e terapia ocupacional. A igreja já oferecia
serviços de odontologia, oftalmologia, psicologia e clinica geral.
Atualmente atendem gratuitamente, como voluntários, três dentistas, duas psicólogas, uma terapeuta ocupacional, uma psicopedagoga
e uma oftalmologista, nas dependências da própria Paróquia. O serviço de odontologia é o que tem maior procura
e conta hoje com uma fila de
espera de cerca de 70 pessoas.

Para atender adequadamente
a esta demanda, estão sendo
procurados mais dentistas
voluntários.
Para ter acesso aos serviços é necessário primeiramente passar por uma
triagem, que acontece na secretaria da igreja de segunda
a sexta-feira, das 10h às 17h, e
aos sábados das 8h às 12h. Segundo a secretária Eugêlia de
Faria, são atendidas por mês
cerca de 120 pessoas em todas
as áreas.
Serviço
Igreja São Jerônimo
Emiliani
Rua. Arquiteto José
Augusto Silva, 1040
Jardim Sta. Cândida
Telefone: 3256 8651

DOMÉSTICA
Precisa-se, inclusive
para cozinhar.
Ligar para
(19) 3256-4863

QUER ENTRAR EM
121 CONDOMÍNIOS
FECHADOS DA REGIÃO
DO ALTO TAQUARAL?
ANUNCIE AQUI
(19) 3256-9059
(e ainda ganhe grátis um anúncio no site
www.jornalaltotaquaral.com.br)

PEQUENOS
CARRETOS
Ligar para
(19) 3256-4863
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CRISE NA PREFEITURA
121 CONDOMÍNIOS
48 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

ROTEIRO 1
1. IGREJA S. JERÔNIMO EMILIANI-R. Arq. José da Silva,
Fone: (19) 3256-8651
2. ACADEMIA TRIBOS-Rua Arq. José da Silva,
3. RESID. COLIBRIS-Rua Antonio Nog. Braga, 236
4. VIL COSA BELLA-R. Antonio N. Braga110
5. VIL CORSEGA-R. Antonio N. Braga, 76
6. COND. STA. CANDIDA-Rua Léa S. Ducovini, 90
7. VI LORRANE-R. Prof. Luiz de Pádua, 300
8. VIL LATIFE-R. Prof. Luiz de Pádua, 200
9. VIL VITÓRIA-R. Prof. Luiz de Pádua, 120
10. VIL CHATEU TIVOLI-Rua Prof. Luiz de Pádua, 63
11. CHAMPS ELIZES-R. Arq. José A. Silva, 784
12. ILHAS DO CARIBE-Rua Arq. José Augusto Silva, 761
13. CIDADES DI ITÁLIA-Rua Arq.José Augusto Silva, 719
14. SUPERMERCADO MEU GAROTO
15. DOLCE VIVERE-Rua Lauro Vannucci, 851
16. ELO METALIZAÇÃO-Rua Lauro vanucci,
17. BAR DO GUINA-Rua Lauro Vanucci,
18. PANIF. ESQ. DO ESTUDANTE-Rua Luiz Otávio, 150
19. BANCA DE JORNAIS DO ITAÚ-Rua Luiz Otávio, 148
20. PASTELARIA DO ITAÚ-Rua Luiz Otávio, 148
21. POLICAMP-Rua Luiz otávio,
22. VIL CEREJEIRAS-Rua Ambrógio Bisogni, 220
23. COLINA VERDI-Rua Ambrógio Bisogni, 180
24. ANTILHAS-R. José Luiz C. Moreira, 202
25. ÓPERA HOUSE-Rua José Luiz C. Moreira, 120
26. PORTO VITÓRIA-Rua José Luiz C. Moreira, 183
27. ALDEIA DA MATA-Rua Hermantino Coelho, 299
28. CIDADE NOVA-Rua Hermantino Coelho, 255
29. PLAZA LIGTH-Rua Hermantino Coelho, 195
30. VIL DI FIRENZE-Rua Hermantino Coelho, 77
31. VIL DI VENEZIA-Rua Rua Luiz Otávio, 2001
32. AUTOPOSTO ESSO-Rua Luiz Otávio,
33. CITTÁ DI ROMA-Rua Jasmim, 28
34. VAREJÃO LAS CASAS-Rua Jorge F. Correia,
35. LOTÉRICA LAS CASA-Rua Jorge F. Correia,
36. ACADEMIA LAS CASA-Rua Jorge F. Correia,
37. ANTUÉRPIA-Rua Izabel N. Bertólli, 101
38. MAIMI GARDENS-Rua Izabel N. Bertólli, 100
39. AREIAS DE PRATA-Rua Izabel N. Bertólli, 141
40. AREIAS DE OURO-Rua Izabel N. Bertólli, 161
ROTEIRO 2
41. JANGADAS-Rua Jasmim, 170
42. ALDEIA DA LAGOA-Rua Jasmim, 190
43. RIO TOCANTINS-Rua Jasmim, 250
44. ALDEIA DA SERRA-Rua Jasmim, 350
45. CHÁCARA PRIMAVERA-Rua Jasmim, 241
46. DREAM VISION
47. RARITHÁ-Rua Jasmim, 466
48. ARMAZEM JASMIM-Rua Jasmim,
49. ESCOLA DE INGLES-Rua Jasmim,
50. FARMÁCIA JASMIM-Rua Jasmim,
51. BOI ASSADO-Rua Jasmim,
52. RIO TAMISA-Rua Jasmim, 750
53. VILLE DE FRANCE-Rua Jasmim, 810
54. ACADEMIA XTREME-Rua Emerson José Moreira,
55. BANCA JASMIM-Rua Jasmin, 820
56. PADARIA DI FIORI-Rua das Hortências, 960
57. ANDRÉA PALLADIO-Rua Jasmim, 840
58. EDEN ROCC-Rua Jasmim, 880
59. ASSOC. PQ DAS FLORES - Fone: (19) xxxx-xxxx
60.EDUARDO MELLO-Rua Luiz de Oliveira, 327
61. CONDOMÍNIO VIVERE -R. Luiz de Oliveira, 145
62. COND. PIÁCERE-R. Hermantino Coelho, 1.127
63. RES. GARDEM CLUB-Rua Hermantino Coelho, 1000
64. PADARIA NOVA DIAMANTE-Rua Adelino M. 226
Fone: (19) 32562027
65. MOISÉS BITTAR-Rua Hermantino Coelho, 955
66. ILHA BELLA-Rua Hermantino Coelho, 901
67. PARK INDIANÁPOLIS-Rua Hermantino Coelho, 841
68. COND. SHINE – Rua Latino Coelho
69. PQ PRIMAVERA-Rua Hermantino Coelho, 758
70. SPÁZ COPENHAGEN-Rua Hermantino Coelho, 734
71. COND. CANADÁ-Rua Hermantino Coelho, 501
72. RESID. MARINA-Rua Clovis Teixeira, 100
73. AQUARELLA-Rua Egle Moretti Belintani, 33
74. GALERIA GARDEN OFFICE-Rua Adelino Martins,
75. TRAFANE MAT. CONST.-Rua Adelino Martins, 272
76. ESCOLA DE INGLES YAZIGI-Rua Adelino Martins,
ROTEIRO 3
77. ALCANTO UNO-Rua Álvaro Bosco, 146
78. SPA DEL FELICITÁ-Rua Álvaro Bosco, 157
79. SPA DEL ISPIRAZIONE-Rua Álvaro Bosco, 95
80. SPA DEL NATURA-Rua Álvaro Bosco, 50
81. SPA DEL LUMME-Rua Sta Maria Rossello, 905
82. RESERVA ARAAM-R. Aglair B. V. Boas, 671
83. ACCANTO DUE-Rua Carlos Mazzoni, 55
84. HOUSE TOWER I E II-Rua Carlos Mazzoni, 72
85. RES. ORIGINAL-Rua Dr. Fernando F. D. Souza, 48
6. ECO RESIDENCE-Rua Thereza M. Brevistieri, 46
87. ILHA DAS FLORES-Rua Rua Aglair Buratto, 169
88. CASAS DI VILLA BELLA-Rua Zerilo P. Lopes, 651
89. CASAS DI PQ DO LAGO-Rua Zerilo P. Lopes, 477
90. CASAS DI ITÁLIA PQ. D. PEDRO-Rua Luiz Pasteur, 75
91. CASAS GARDEN HILL-Rua Eunice V. R. Navero, 781
92. CASAS DI TAQUARAL-Rua Eunice V. R. Navero, 1070
93. PQ DOS IPÊS-Rua José Lins do Rego, 665
94. RESID. RESEDÁ-Rua Afrânio Peixoto, 601
95. MONTE CARLO-Rua Afrânio Peixoto, 793
96. FAZ TAQUARAL-Rua Afrânio Peixoto, 855
97. RIVIERA JARDIM-Rua Afrânio Peixoto, 900
98. PQ TAQUARAL-Rua Pd D. Giovanini, 496
99. RES. VIVENDAS-Rua Pd D. Giovanini, 577
100. COND. TROPICAL-Rua Latino Coelho, 1301
101. COND. PQ ALEGRO-Rua Latino Coelho, 1343
102. SUPERMERCADO TODO DIA
103. RES. VILLA VERDE-Rua João Chatti, 112
104. PQ TAQUARAL-Rua Fernão Lopes, 1400
105. PAN IMPÉRIO DOS PAES
106. EDIF. FRANKLIN-Rua Pd Antonio Vieira, 64
107. EDIF. ANTONIO CARLOS-Rua Pd Antonio Vieira, 76
108. EDIFÍCIO JOSIANE-Rua Pd Antonio Vieira, 6
109. MASSA NOBRE-Rua Pd Manoel Bernardes, 942
110. SORVETERIA SERGEL-Rua Pd Manoel Bernardes, 939
111. ED. DR. OTÍLIO LAPENH-Av. Heitor Penteado, 44
112. EDIFÍCIO ROSANA-Av. Heitor Penteado, 94
113. EDIFÍCIO DONA ELISA-Rua Ines de Castro, 595
114. PQ AUXILIA. I-Rua Theodureto de Camargo, 488
115. PQ AUXILIA. II-Rua Fernão Lopes, 1907
116. RES. ANDORRA-Rua Pedro V. Silva, 144
117. RES. LUXEMBURGO-Rua Pedro V. Silva, 415
118. VILLAGE CALIFÓRNIA-Rua Pedro V. Silva, 64
119. VILLAGE FLÓRIDA-Rua Pedro V. Silva, 42
120. VIL DA PRAÇA-R. João V. do Couto, 305
121. PANIF. SANTO EXPEDITO
122. RESID. COLINE DE SUISSE-Rua Guatás, 250
123. PANIF. SANTA GENEBRA-Rua Joaquim M. Macedo, 15 Fones:(19) 3208-2090 - 3208-1217
124. BANCA DO BERALDO-Rua Joaquim M. Macedo, 16
125. BANCA SANTA GENEBRA-Av. Pamplona, 383
125A. P SAÚDE STA GENEBRA-Rua Joaquim M. Macedo, s/n
Fone: (19) 3208-4060
ROTEIRO 4
126. GREEN VILLAGE-Rua Hortências, 781
127. VILLAGE CAMPANIA-Rua Hortências, 641
128. SUNSET VILLAGE-Rua Hortências, 415
129. PLACE RESIDENCE-Rua Fernão Lopes, 1101
130. COND PINHEIRO-Rua Fernão Lopes, 1067
131. VILLAGE CHOPIN-R. Latino Coelho, 421
132. RES. PQ PORTUGAL-Rua Soldado P. Neto, 628
133. PARQUE DA LAGOA-Rua Jorge F. Correia, 503
134. LA TORINO-Rua Jorge F. Correia, 944
135. VILLA DI CAPRI-Rua Jorge F. Correia, 1000
136. DI MONTALCINO-Rua Emerson J. Moreira, 1667
137. PETIT VILLAGE-Rua Emerson J. Moreira, 1455
138. VILLE BURLE MAX-Rua Emerson J. Moreira, 1087
139. RESIDENCIAL CAMÉLIAS-Rua das Camélias, 399
140. VILLAGE CEDRUS-Rua das Camélias, 118
141. CAMÉLIAS-Rua das Camélias, 399
142. VILA FÊNIX-Rua da Camélias,
143. EDIFÍCIO GIRASSOL-Rua Girassol, 54
144. PANIF. PRIMAVERA-Rua Jorge F. Correia , 1.411
145. ROBERTO CABELEREIROS - R. Jorge F. Correia,
146. PAN PRIMAVERA-R. Jorge F. Correia,1030
147. GALERIA PRIMAVERA		
148. ED. RAQUEL M. F.-Rua P. Coutinho, 151
149. ED. ANA CAROLINA-Rua P. Coutinho, 111
150. LAGOA TAQUARAL-Avenida Heitor Penteado, S/N
151. ED. DONA ESMERALDA-Rua Luiza de Gusmão, 591
152. 4o D P-Av. Heitor Penteado, S/N
153. RES. V. VULCANO-Rua Diogo Alvarez, 2.370
154. ED. PRAIA CASTELHANOS-Rua Euclides Vieira, 647
155. EDIFÍCIO EUCLIDES-Rua Euclides Vieira, 661
156. PANIF. SÃO GERALDO-Rua Bento A. Camargo, 478
157.BANCA SÃO QUIRINOAv. Bento A. Camargo, 588
Massaru Ushiro (19) 9645-5217
158. REST. ESTÃNCIA-Av. Bento A. Camargo,
159. FELTRIN-Av. Lafayete A. Camargo, 116
160. PADARIA SANTUZA-Av. Anita Moretszom, 738
161. CIDADE JUDICIÁRIA-Rua Bento de A. Camargo,
162. RAMALHO-Rua Lafayete de Arruda Camargo, 12
163. P SAÚDE SÃO QUIRINO-Av. Diogo alvares, 1450
Fone: (19) 3256-7243
164. P SAÚDE TAQUARAL-Rua Henrique Shroeder, 300
Fone: (19) 3254-9485
165. CAMARA MUNICIPAL
166. PREFEITURA MUNICIPAL
167. AG PUBLICIDADES

Vai e vem de prefeitos
A administração de Campinas vive uma crise sem precedentes. Depois das denúncias
de corrupção avaliadas pela Comissão Processante da Câmara, o prefeito Hélio de Oliveira
Santos (PDT) teve seu mandato
cassado no dia 20 de agosto. O
vice-prefeito Demétrio Vilagra
(PT) assumiu dia 23/08, mas foi
afastado no dia seguinte pela
Câmara, que criou uma Comissão Processante para avaliar seu
envolvimento nas denúncias
pelas quais é investigado pelo
Ministério Público. Com isso,
o atual presidente da Câmara,
Pedro Serafim (PDT) deveria
assumir como chefe do Executivo no dia 26/08, permanecendo inicialmente neste cargo até
a conclusão dos trabalhos pela
CP, que deveria durar cerca de
90 dias.
No final da tarde do dia 25,
entretanto, o prefeito afastado
Demétrio Vilagra conseguiu na
Justiça uma liminar que suspende a decisão da Câmara de Vereadores de afastá-lo do cargo. A
decisão da 1ª Vara da Fazenda
Pública foi assinada pelo juiz
Mauro Fukomoto e suspendeu
também os trabalhos da Comissão Processante. O argumento é
que os atos suspeitos que estão
sendo investigados foram praticados quando Demétrio estava

Demétrio toma posse diante do brasão da cidade que estampa:
“No trabalho e na virtude a cidade floresce”

no cargo de vice e não como
Prefeito. Até o fechamento desta edição, não havia ainda uma
definição de como seriam conduzidos esses assuntos.
A primeira baixa no novo
governo foi registrada no dia
25/08, quando o secretário
municipal de Meio Ambiente,
Paulo Sérgio de Oliveira, pediu
exoneração do cargo alegando
motivos pessoais. Ele é acusado
de improbidade administrativa
porque sua empresa, a Arborea
Planejamento, Projeto, Consultoria S/S Ltda., prorrogou um
contrato com a Sanasa quando ele era secretário. Demétrio
Vilagra é investigado pelo Ministério Público por suposta
participação no esquema que

desviava dinheiro de contratos
da Sanasa e chegou a ser preso
no início do ano, mas foi solto
por liminar. Ele afirma que é
inocente.

Associações
se manifestam
As Associações de Moradores dos bairros da região se manifestaram sobre as mudanças.
Elas cobram maior transparência da administração pública.
Para Markus Nydegger,
presidente da Amo Taquaral
(Associação de Moradores do
Bairro Parque Taquaral e Amigos da Lagoa), para a entidade
a troca não muda nada, mas
incomoda a falta de idoneidade

dos ocupantes do cargo. “Muitos reclamam que a Prefeitura
ficou parada para resolver esses
assuntos, mas que fique parada,
para que tenha pessoas competentes que trabalhem pela cidade”.
A secretária da Ampat (Associação dos Moradores e Proprietários do Parque Alto Taquaral), Ana Augusta Barbosa
Jordão Monteiro, acha que é
“interessante afastar pessoas
que estão sob suspeita, mas temos que ficar de olho e cobrar
da justiça”. Ela comenta que “a
prefeitura está parada desde o
começo da crise”.
Embora a Amosca (Associação dos Moradores do Jardim
Santa Cândida e Adjacências)
não tenha discutido formalmente esse assunto, um de seus
integrantes, Haroldo de Oliveira, expressa a opinião de que
“para a Associação não mudam
muito porque a administração
nunca deu ao bairro a atenção
que deveria”. A cassação do
mandato, segundo ele, foi um
exemplo que deverá reforçar a
necessidade de transparência
nas coisas públicas.
A Associação de Moradores
do Bairro Chácaras Primavera
preferiu não se posicionar sobre
o caso, por considerar a situação prematura.
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Teatro
As Pontes de Madison
Do dia 02 ao dia 11 de setembro, o
espetáculo As Pontes de Madison
estará em cartaz no Teatro Amil.
A montagem é baseada no livro
de mesmo nome e conta a história
do romance vivido por Francesca
Johnson, uma professora casada,
e Robert Kincaid, um fotógrafo
da revista National Geographic.
Local: Teatro Amil – Parque Dom
Pedro Shopping. Horários: Sexta
e sábado 21h, domingo 19h. Ingressos: R$ 30 (setor 2) e R$40
(setor 1). Classificação: 14 anos.
Informações: 3756 9890.
Tem Cena em Campinas
De agosto a outubro, o Centro de
Convivência Cultural Carlos Gomes recebe espetáculos de grupos
teatrais de Barão Geraldo, integrantes do movimento Levante
Cultura, na mostra Tem Cena
em Campinas. Em setembro, a
programação traz “Primus” (Boa
Companhia), nos dias 06 e 07;
“Euétheia - Um Elogio à Loucura”,
no dia 15, e o infantil “Tchu-Tchu-Tchu”, no dia 16, (Grupo ParaladosanjoS). Local: Praça Imprensa
Fluminense, s/n, Cambuí. Ingressos: R$ 10,00 e R$ 5,00 (meia). Informações: 3232-4168.

Roteiro Cultural
Os dinossauros são robôs gigantes que são montados cenograficamente como se estivessem
vivos. Local: estacionamento do
Shopping Iguatemi. Horário de
funcionamento: de terça a sexta-feira, das 14h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h e aos domingos das 12h às 20h. Ingressos na
bilheteria. Informações: 41411155.
ExpoDecor 2011
Entre os dias 6 e 11 de setembro, o
Shopping Iguatemi Campinas recebe a ExpoDecor 2011, uma feira
de produtos, serviços e tendências para construção. Local: Shopping Center Iguatemi Campinas. Entrada gratuita, mediante
cadastramento feito no local ou
via Internet. Informações: www.
campinasexpodecor.com.br.

Exposição

Expoflora
De 1 a 25 de setembro acontece
em Holambra (SP) a 30ª edição
da Expoflora. Esse ano, o tema da
exposição de arranjos florais é o
Ano Holanda Brasil, em comemoração aos 100 anos da imigração
holandesa no país. Local: Rodovia Campinas-Mogi Mirim, saída
140. Horário: de quinta-feira a
domingo, das 9h às 19h. Ingressos: R$28,00 (na bilheteria).
Informações: (19) 3817-2228.

Mundo Jurássico

Infantil

A partir do dia 1º de setembro,
o Shopping Iguatemi em Campinas recebe o parque temático itinerante Mundo Jurássico,
com uma exposição de réplicas
de dinossauros em tamanho real.

Canto do Conto
Os sábados do mês de setembro
trazem a contação de história
para crianças no Canto do Conto, na Fnac Campinas. A contadora Paula Negrão apresenta
histórias como “Esse Dinossauro
é um Assombro”, “Onde vivem os
monstros” e “Romeu e Julieta”,
no espaço infantil. Data: dias 04,
11, 18 e 25. Horário: 16h. Local:
Fnac – Parque D, Pedro Shopping. Entrada Gratuita. Informações: 2101-2000

Tonico’s Boteco
Monarco e o samba de raiz No dia 23 de setembro, os
mais de 50 anos de samba de Monarco estarão no palco do
Tonico’s Boteco para uma apresentação do reconhecido sambista e compositor em uma noite de gala. Integrante da Velha
Guarda da Portela, Monarco coleciona um repertório com
músicas como Quitandeiro, Tudo Menos Amor, O lenço, Passado de Glória e Vai Vadiar. O sambista se apresenta ao lado
do Quarteto de Cordas Vocais. Couvert:
R$20,00. Horário: 21h30. Local: R. Barão de
Jaguara, 1373 - Centro.
Informações: 3236 1664
Veja toda a programação do mês no site
www.tonicos.com.br

Chapeuzinho Vermelho
no Teatro

No dia 3 de setembro estreia o espetáculo Chapeuzinho Vermelho,
no Teatro Amil do Parque Dom
Pedro Shopping. O premiado espetáculo da Cia. Le Plat Du Jour
traz técnicas de dança, de clown
e instrumentos musicais. Local:
Teatro Amil – Parque Dom Pedro
Shopping. Horários: Sexta e sábado
21h, domingo 19h. Ingressos: R$ 15
(setor 2) e R$25 (setor 1). Informações: 3756 9890

Literatura
Marias da América do Sul
No dia 3 de setembro, o diretor e
dramaturgo Uruguaio Rafael Curci lança a obra “As Três Marias”
em Campinas. As Três Marias” é
uma trilogia de contos breves, de
três “Marias”, que têm em comum
os estranhos acontecimentos que
marcam seus destinos no instante
em que elas nascem. Local: Livraria
Cultura – Shopping Center Iguatemi Campinas. Horário: 11h. Entrada
gratuita.
Na Ponta do Lápis
Lançamento no dia 22 de setembro,
o ilustrador Márcio J. Lima lança o livro Na Ponta do Lápis, com
técnicas avançadas para criação de
Personagens, Histórias em Quadrinhos, Anatomia Humana, Mangá,
Sombreamento, Cartuns, Caricaturas e Cenários. Local: Fnac Campinas - Av. Guilherme Campos, 500
– Santa Genebra. Entrada Gratuita.
Informações: 2101-2000
Transformando lixo
em brinquedos
No dia 18, o escritor Ricardo Girotto lança o livro Fábrica de Brinquedos, que ensina a dar um destino
artístico, divertido e ecológico ao
lixo. O escritor mostra alguns materiais reciclados, sua transformação em brinquedos e em seguida
realiza tarde de autógrafos. Local:
Fnac Campinas - Av. Guilherme
Campos, 500 – Santa Genebra. Entrada Gratuita. Informações: 21012000

Música
Ilcéi Miriam lança novo álbum

A sambista campineira Ilcéi Miriam lança seu novo álbum “Minha
Identidade”, no dia 09 de setembro,
em um pocket-show na Fnac Campinas. Durante a apresentação, a
cantora interpreta músicas como
Samba de Roda; Lampião a Gás
e Clareou. Local: Fnac Campinas
- Av. Guilherme Campos, 500 –
Santa Genebra. Entrada Gratuita.
Informações: 2101-2000.
Concerto Cênico
apresenta Queen
No dia 01 de setembro, o Espaço
Cultural Casa do Lago recebe a estréia do Concerto Cênico do Coral
Unicamp Ziper na Boca. O concerto traz composições consagradas
da banda britânica Queen, num
espetáculo que une polifonia vocal
à movimentação cênica. Local: Rua
Érico Veríssimo, 1011 - Unicamp
- Barão Geraldo. Horário: 12h30.
Entrada Gratuita. Informações:
3521-7851
Orquestra Sinfônica
da Unicamp
No dia 29 de setembro, o Espaço
Cultural Casa do Lago recebe a
apresentação da Orquestra Sinfôni-

ca da Unicamp. A apresentação faz
parte da programação musical do
Espaço e acontece às 18h, na Sala
Multiuso. Local: Rua Érico Veríssimo, 1011 - Cidade Universitária Unicamp Barão Geraldo. Horário:
12h30. Entrada Gratuita. Informações: 3521-7851.
Coletiva de Blues
Do dia 15 ao dia 19 de setembro, o
SESC Campinas apresenta a Coletiva de Blues. Importantes expressões do blues são apresentadas em
uma série de shows: Irmandade
do Blues (14); Lancaster – Chicago Classics (15); Big Gilson (16);
Willie Buck, José Luis Prado &
Quique Gomez (17) e Celso Salim
e Rodrigo Mantovani (18). Horário:
21h. Local: R. Dom José I, 270 Bonfim. Ingressos: R$10,00 (inteira) – exceto no domingo, gratuito.
Informações: 3236-2683.
Roupa Nova no Clube Regatas
No dia 02 de setembro, Campinas
recebe o show da banda Roupa
Nova, com apresentação dos maiores sucessos da carreira, parte do
CD/DVD “30 Anos”. Local: Clube
Regatas. Rua Maria Monteiro –
Cambuí. Horário: 21h. Ingressos:
Arquibancada - R$40; Ala VIP R$50; Camarote openbar - R$100;
mesas para quatro pessoas: de
R$100 a R$150 por pessoa. Informações: 2121-0739.

Palestra
Amor e Paixão
No dia 2 de setembro, a palestra Amor
e Paixão, parte da série “Paixão e Ódio
na Canção”, de Zuza de Mello vai reunir os músicos Fernando Brant - um
dos maiores letristas do estado de Minas Gerais e grande parceiro de Milton Nascimento –, Marcelo Onofri e
Zuza de Mello em uma apresentação
ao piano na Cpfl Cultura. Local: Rua
Figueiredo Corrêa, 1632 – Chácara
Primavera. Horário: 19h. Entrada gratuita. Informações: 3756-8000.

Cinema
Raul na boca do povo
No dia 27, estréia no MIS Campinas o
filme experimental “Raul na boca do
povo”. O filme é inspirado em procedimentos da videoarte e do cinema reflexivo, editado a partir de depoimentos de fãs do Raul Seixas sobre como
conheceram a sua obra. Local: R. Regente Feijó, n°859 – Centro. Entrada
gratuita. Informações: 3733-8800.

