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EDITORIAL

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

Infelizmente,
mais um ano
perdido!
Na edição de dezembro
de 2010 destacamos o descaso da administração municipal com algumas situações específicas da nossa
região. Jogando com a palavra nada mostramos, que
nada havia sido feito durante o ano todo.
Nesta edição decidimos
mostrar, destacando inclusive pela capa, que nossas
ruas estão indo pelos buracos. Para ressaltar a situação generalizada na cidade
apontamos a Rua Hermantino Coelho, que foi transformada de rua de trânsito
local em via de trânsito pesado com várias linhas de
ônibus circulando por ela.
O buraco da capa está
lá faz tempo, a admistração sabe dele e de todos os
outros que afundam a cidade sem que nada seja feito.
Para o secretário de Serviços Públicos Sebastião
Arcanjo, a culpa é do presidente da Câmara, Pedro
Serafim, que, durante sua
breve passagem como prefeito declarou que iria suspender todos os pagamentos
de fornecedores.
Para o secretário, isto resultou na “fuga” de prestadores de serviço, incluisive
os fornecedores de massa
asfática usada nas operações tapa-buracos. Verdade
ou mentira, para a população o que importa é que os
buracos estão infernizando
a vida de todos aqui na nossa região e, como já dissemos, em toda a cidade.
Como não acreditamos
que a situação mude nestes últimos dias de 2011, só
nos resta impingir a velada
crítica àqueles que estão no
comando do Executivo neste
momento. Infelizmente a cidade deve mesmo entrar em
2012 pelos buracos. Pena.
Antigamente, era comum
ouvir dizer que o prefeito de
uma cidade se conhece pela
qualidade de suas ruas. O
de Campinas, está na capa!

Mais um ano se vai...
Muito já
se avançou
mas ainda há
muito o que
percorrer .
Caros leitores, ao longo desse ano de 2011 estivemos
juntos e abordando temas polêmicos, corriqueiros e maçantes
até, mas extremamente necessários no ambiente condominial. O que se vê é a crescente
demanda para se administrar
adequadamente um condomínio, haja vista uma maior exigência do condômino para com
seus administradores e equipe.
Com esse novo contexto
passamos a ter que ser mais
preparados e prontos a resolver os impasses e situações que
surgem nos empreendimentos.
Vimos até mesmo meios de
comunicação de massa como
o Fantástico da Rede Globo
abrir um espaço somente para
se tratar de condomínios e,
cada vez, mais nos deparamos
com notícias desse meio em
nosso cotidiano.
Já falamos, mais de uma
vez, do crescente aumento dos
condomínios nas grandes metrópoles dado o tremendo déficit habitacional atual e as facilidades contemporâneas de se
adquirir um imóvel financiado,
independente de classe social.
O mercado imobiliário em
ebulição fez com que muitos
imóveis dobrassem de preço
nesse mesmo ano e, em contrapartida, a queda na qualidade
dos ativos entregues haja vista
as construtoras estarem pensando apenas em seu lucros
exorbitantes em detrimento do

padrão aceitável dos imóveis.
Profissionalização da admiPROFISSIONALIZAÇÃO
nistração
Não tenho dúvidas de que
há a necessidade de se preparar os atuais gestores condominiais para recepcionar esse
novo contexto onde a complexidade e dificuldades nas funções se acirram. Independente
do porte dos empreendimentos,
a gestão deve ser profissional,
com pessoas preparadas e bem
assessoradas, com dinamismo
e energia nos atos praticados.
O desconhecimento legal
leva o administrador e seu condomínio a situações adversas,
muitas vezes irreversíveis. Se
faz imperativo o saber da lei
como limitador de direitos e
deveres. Veja que, mesmo assim, temos problemas pois a
complexidade das fontes existentes para se tomar uma decisão em juízo é ampla e não há
como precisar se teremos êxito
ou não.
Não só a profissionalização
como a descentralização das
decisões deve ser considerada.
Falamos da gestão corporativa onde o síndico está limitado
as leis e as decisões passam
por um corpo diretivo chamado conselho ou diretoria que,
agindo como um colegiado, auxilia e define junto com o mandatário (Síndico) as questões
mais complexas.
Últimas considerações e dicas CONSIDERAÇÕES
do ano
Restrição de horários para
circulação de veículos de carga:

No último dia 25/11/11 o
horário para circulação de
veículos de carga acima de 14
metros foi alterado no município. Isso impacta nas regras
de mudanças nos condomínios.
A restrição via lei municipal é
para a área do anel de contorno do município de Campinas
que é formado pelas rodovias
D.Pedro I, Anhanguera, Adalberto Panzan, Bandeirantes,
Santos Dumont e Magalhães
Teixeira.
Com isso, fica proibida a
circulação desse meio de transporte das 6 h às 9 h e das 16 h
às 20 h de segunda a sexta e,
aos sábados, das 6 h às 14 h.
Logicamente que essa lei municipal vai impactar somente
nas grandes mudanças onde
os veículos maiores são necessários. Dessa forma, deverá
haver maior flexibilidade por
parte dos Condomínios e maior
compromisso do condômino e
do contratado para a mudança
para que tudo seja organizado
e realizado dentro dos horários
legais.
Férias escolares e as crianças com mais freqüência nas
áreas comuns:
Chegamos na época de férias escolares e as crianças estão novamente por toda a parte
nos condomínios. Devemos entender que nossos pequenos tem
direito ao lazer e ao descanso
de suas atividades escolares,
mas certos limites devem ser
respeitados. As crianças não
possuem total discernimento
de condutas certas ou erradas
e podem trazer alguns transtornos a população condominial.
Se faz necessário uma orien-

tação adequada por parte dos
pais e responsáveis, bem como
um maior acompanhamento
por parte desses, fiscalizando
o que seus filhos estão fazendo.
Culpa em vigilando - Temos
prescrição legal sobre o tema
em questão onde os pais, independente de culpa, respondem
pelos atos dos filhos e isso deve
ser levado a sério. O mais importante e que diz respeito aos
condomínios é que tal responsabilidade não pode ser repassada ao empreendimento e nem
aos seus colaboradores. Vamos
ficar atentos e acompanhar
mais de perto nossas crianças !
Mensagem para vocês

MENSAGEM

O que nos ensina essa fase
do ano ?
Entre todo o cansaço de
mais 365 dias de trabalho onde
tivemos alegrias e tristezas, ganhos e perdas, risos e choros,
felicidades e decepções, esse
período nos guarda um grande
legado: a confraternização !!!
Essa é a hora de agradecer,
unir, somar, contabilizar, encerrar... e, por que não, se preparar
para mais um início. E que seja
um novo começo, mais acertado do que os anteriores, pois
aprendemos com nossos erros,
nossas intolerâncias e falta de
amor...
Que o amor vença e magicamente nos transforme verdadeiramente em filhos de Deus.
Rezemos por isso!!
Um natal maravilhoso à todos e um 2012 com mais sorriso
e esperança, paz e harmonia...
Vamos em frente, sempre!!!!

Pelas ruas...
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ELAS CONTINUAM AQUI
Quem pensava que as andorinhas tesourinhas haviam
desaparecido de Campinas, errou.
Elas estão aqui e muito vivas

É ISTO QUE DÁ VOTAR EM GENTE COMO ESTA - VEREADORES QUE VOTARAM A FAVOR DE AUMENTAR O PRÓPRIO VENCIMENTO EM 126%
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A RUA HERMANTINO COELHO NA VISÃO DE “ESPECIALISTAS”

“Não dura uma semana!”

A foto da capa foi captada
na tarde da sexta-feira, dia
9 de dezembro, na Rua Hermantino Coelho em frente ao
Bolão. Já na tarde de terça,
dia 13 a prefeitura deslocou
para a rua uma equipe de “tapa-buracos”. A ação consistiu
em tapar mesmo apenas os
mais fundos. O da capa foi
um deles. Mesmo assim ficou
para trás um rastro de muitos
outros, destampados.
Na quente manhã de quarta, dia 14, a reportagem do
Jornal ALTO TAQUARAL
percorreu toda a rua de cima
a baixo fotografando e ouvindo os verdadeiros “especialistas” no assunto: os motoristas de veículos de passeio,
de caminhões e de ônibus de
turismo e coletivos.
A maioria das respostas
pode se resumir na frase do
título acima: não vai durar
uma semana; basta vir a primeira chuva forte que vai
tudo embora. Foi assim que
se expressaram motoristas
de linhas de coletivos que
passam por ali vária vezes ao
dia.

ESPECIALISTA ENDOSSA OS “ESPECIALISTAS”

“Não vai durar!”

Rachaduras no asfalto velho infiltram água no remendo novo e o buraco volta

Nem “tapa-buraco” foi usado na “cratera” da rua Clóvis teixeira. O perigo continua!

Ainda destes profissionais veio a reclamação sobre o enorme buraco que se
mantem “vivo” na Rua Clóvis Teixeira, n° 100, quase em
frente ao condomínio Dre-

am Vision. “Parece que eles
só lembram dos buracos da
Hermantino e esquecem deste aqui, que chega a inclinar
muito o carro. Temos que
passar devagarinho”.

O professor Carlos
Alberto Bandeira Guimarães, da Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, pondera que essas
operações “tapa-buracos”
apenas restauram parcialmente as vias para dar alguma condição temporária de tráfego, mas não são
feitas para durar. “Buracos
abertos pela chuva revelam que a estrutura do pavimento está deteriorada

e precisa ser reconstruída.
Então o que fazem é apenas
um quebra galho, vai abrir
novamente, se não no mesmo lugar, em outro, pois a
via está ruim”. Ele coordena
o Laboratório de Interação
Veículo-Via, inaugurado no
ano passado na Unicamp e
garante que tapar buracos
não é solução definitiva:
“nem é preciso ser especialista pra saber que dura
pouco, principalmente em
vias de fluxo intenso”.
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HIPERMERCADO NA SAÍDA PARA MOGI MIRIM

Projeto viário está sendo analisado
A liberação do funcionamento do hipermercado Extra,
construído no entroncamento das rodovias SP 340 e Dom
Pedro I, parece estar próxima
de ser resolvida. A Secretaria
de Planejamento construiu
um plano viário para o local
que aguarda parecer da Artesp
– Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de
Transporte do Estado de São
Paulo.
O projeto prevê a construção provisória de uma alça de
acesso para viabilizar a entrada
e saída de veículos sem riscos
para quem trafega na rodovia
e, posteriormente, a criação de
marginais municipais nos dois
sentidos, ligando a rodovia
Dom Pedro até a ponte do Rio
Atibaia.
Segundo o secretário de

Entroncamento da Rod. D. Pedro I com a Rod. Campinas - Mogi Mirim deve sofrer alterações

Planejamento, Alair Godoy, a
construção de uma marginal
municipal possibilitaria o tráfego para acesso aos bairros localizados nas duas margens da
rodovia SP 340 (que liga Campinas a Mogi Mirim) como
Bananal, Alphaville, Jardim
Míriam e Gargantilha. A construção da marginal contaria
com apoio dos empreendimentos localizados na região.
Mas a regularização do empreendimento depende, além
do acesso viário, do atendimento de outras questões legais. O
alvará do empreendimento foi
cassado em maio, após o Ministério Público apontar irregularidades nas questões de
trânsito na região e também
no cumprimento de regras referentes ao parcelamento do
solo.

IMPOSTO DE RENDA

ONGs pedem
doação
A destinação de parte do imposto de renda para entidades pode
ser praticada tanto por pessoas
físicas (6%) quanto por empresas
(1%). Até 29 de dezembro o encaminhamento pode ser feito por
meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA),
que repassa a verba para a entidade
escolhida entre as 153 organizações
não governamentais cadastradas
em Campinas. Duas entidades que
mantém trabalhos sociais na região
estão entre as que pedem doação do
Imposto de Renda: o CDI - Comitê
para Democratização da Informática – e o Centro Corsini.
O CDI mantém na região uma
Escola de Informática e Cidadania
na Fundação Eufraten, no bairro
Vila Nogueira. Ela integra uma rede
com 30 unidades que atendem a 4
mil alunos/ano na cidade. Estas
escolas são montadas com computadores doados, que passam por
uma reforma geral e as aulas são assumidas por voluntários treinados
que usam os recursos da tecnologia
para promover mudanças sociais.
O trabalho pode ser conhecido no
site www.cdicampinas.com.br ou
pelo telefone 3304 5833.
O Centro Corsini, sediado
na Av. Milton Cristhine 1848, no
Parque Alto Taquaral, acolhe crianças e adolescentes vitimas da Aids.
Além do abrigo que acolhe crianças órfãs em função da doença, é
também referência no tratamento
de doenças sexualmente transmissíveis, com atendimento de aproximadamente 11 mil pessoas por ano.
Saiba mais: www.centrocorsini.
org.br.
Para doar parte do imposto de
renda, basta preencher o formulário na página do FMDCA (http://
fmdca.campinas.sp.gov.br) e escolher uma entidade.

NOTA DE FALECIMENTO
Faleceu na segunda-feira, dia 5 de dezembro, Germinal
Munhoz Roda, aos 72 anos. Ele era integrante
do Conselho Administrativo do Condomínio Aldeia
da Mata, na Rua Hermantino Coelho, 299.
Na edição de maio deste ano ele foi entrevistado pelo
Jornal ALTO TAQUARAL sobre sua atuação como
conselheiro e, entre outras coisas, declarou que
o condomínio onde morava “era um paraíso”.

trafane

CONTAMINAÇÃO

Prefeitura
tenta obter
recursos
A contaminação de solo
do bairro Mansões de Santo Antônio, descoberta em
2001, foi pauta novamente
da Comissão de Economia e
Direitos de Defesa do Consumidor, na reunião do dia
1º de dezembro. O secretário
de Assuntos Jurídicos, Antônio Caria Neto, informou
que a Prefeitura pretende solicitar formalmente recursos
ao Fundo Ambiental ligado
ao Ministério Público, assim
que tiver um levantamento
mais detalhado sobre o que já
foi realizado até agora na área
e valores específicos para a
atualização da pluma de contaminação e elaboração de
um plano de remediação.
Para isso, a Secretaria de
Meio Ambiente depende da
AECOM, empresa anteriormente contratada pela Consima para realização deste
trabalho e que não foi paga
pela empresa. A ideia da Prefeitura é levantar os valores
necessários inclusive para
custear esta dívida e concluir
a investigação atualizada da
contaminação. O encaminhamento do ofício ao MP só
deve ser formalizado no início do próximo ano.
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ENTREVISTA: LUIZ ANTÔNIO ALVES TORRANO - DIRETOR DA CIDADE JUDICIÁRIA

“Forúm terá nova portaria”

Neste três anos que está à
frente da Cidade Judiciária,
também conhecida popularmente por “Fórum”, o advogado e juíz Luiz Antônio
Alves Torrano garante que
fez o que pode para melhorar o dia a dia da instituição
que chega a receber cerca de
4 mil pessoas por dia.
Na tarde de segunda-feira,
dia 12 de dezembro, ele recebeu a reportagem do Jornal
ALTO TAQUARAL para
falar sobre o ano de 2011 e
as perspectivas para 2012.
“Tenho certeza que o trabalho desenvolvido está trazendo resultado positivos
pois é assim que a comunidade forense tem demonstrado neste três anos”.
JAT - Sua direção tem se
objetivado, nestes três anos,
em melhorar a infra-estrutura da Cidade Judiciária?
LAAT - Conseguimos realizar muita coisa neste sentido sim. E especificamente
neste ano de 2011 fizemos
algumas reformas que foram

servimos a comunidade. Já
está tudo encaminhado para
entrar em funionamento no
início do próximo ano uma
nova portaria que deverá facilitar o acesso dos juízes e
dos camburões do serviço
penitenciário que transportam presos para audiências
aqui.

Nova portaria terá acesso pela Rua Lupércio de Arruda Camargo

aqui, seja quem trabalha ou
quem vem em busca dos nossos serviços.
muito bem recebidas pela comunidade. Como o recapeamento de todo pátio interno,
por exemplo. Trocamos todas as luminárias dos prédios
fazendo com que o ambiente
de trabalho se tornasse mais
adequado com iluminação
mais eficaz e, estamos também realizando pinturas de
prédios e muros para tornar
todo o ambiente mais agradável para quem circula

JAT - E em relação ao recursos humanos, o que tem
sido feito?
LAAT - Nesta área gostaríamos de poder fazer muito mais
mas, infelizmente ficamos limitados pelo fato dos funcionários pertencerem ao corpo
adminsitrativo do Estado e é
de lá que partem todas as diretrizes que norteiam os recursos
humanos. Acredito que falta
promover curso de reciclagem
para os funcionários.

JAT - E a estrutura jurídica,
especificamente, como está?
LAAT - Nosso corpo de
juizes aumentou de 10 para 14
do ano passado para este. Isto
é bastante positivo. Da mesma
forma tivemos um aumento de
23 funcionários que passaram
a atuar nas varas civis e da
infância. E ainda temos promessa do Tribunal para dobrar
este número.
JAT - E as perspectivas
para 2012?
LAAT - É de continuar
melhorando sempre o espaço onde trabalhamos e

JAT - E a situação político administrativa de Campinas?
LAAT - Temos com o
Demétrio Vilagra a mesma
relação que tínhamos com o
Dr. Hélio, mas é certo que a
instabilidade provacada por
esta guerra jurídica desanima todo mundo, ainda assim,
foi com o próprio Demétrio
que conseguimos resolver o
problema do Fórum no centro cujo prédio será utilizado
apenas para Cartórios Eleitorais, pois já está tudo certo
para que a Cidade Judiciária
ganhe mais estrutura completa para o Tribunal do Juri
incluindo dois anfiteatros
para os julgamentos.
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GOLDFARB

VANDALISMO

SÍNDICA PROVA QUE É POSSÍVEL INTEGRAR

Construtora
emperra
escrituras

Bicicleta de protesto sumiu

Festa vai até o sol raiar

Moradores do condomínio
Jardins do Taquaral, localizado na Avenida Imperatriz
Leopoldina nº 550 receberam
seus apartamentos em dezembro/2010 da construtora GoldFarb, mas alguns compradores que pagaram o imóvel à
vista ainda não conseguiram
a escritura definitiva. Segundo a empresa, a pendência
está na hipoteca. A construtora confirma que “existem
alguns casos em a baixa de
hipoteca ultrapassou o prazo
estipulado, mas está tomando
providências para finalizar o
processo”. Inicialmente o serviço de Relacionamento com
o Cliente dizia que a empresa
tinha 180 dias após a quitação
para dar baixa na hipoteca,
mas esse prazo não consta do
contrato.
Dirceu Paganato, que
comprou e quitou um apartamento no dia 13 de maio, só
recebeu a carta de quitação
em junho e, em julho, levou o
contrato de cessão de direitos
no 1º Cartório de Notas para
formalizar a escritura e registro do imóvel. Até hoje, sete
meses após a compra, a transferência não foi formalizada.
Ele explica que a construtora
deveria ter quitado a hipoteca logo após o pagamento,
mas como isso não foi feito, os
compradores “ficam com um
sentimento de insegurança,
de que a qualquer hora você
pode perder seu imóvel, pois
não tem um documento que
prove que é seu, mesmo com
o pagamento à vista”. O condomínio tem 520 apartamentos nas 6 torres localizadas
na esquina da Av. Imperatriz
com a Rua Águas da Prata, no
bairro Vila Nova. Em novembro a GoldFarb foi multada
pelo Procon por “propaganda
enganosa” e outras irregularidades em outros empreendimentos na cidade.

A bicicleta pintada de
branco (ghost bike) e instalada
em julho na Rua Jasmim, em
frente ao nº 241, foi roubada
no início de dezembro. A instalação foi uma homenagem
ao pedreiro e ciclista Magnon
Pacheco de Aguiar, morto
após um acidente ocorrido em
junho de 2010 no local. Eduar-

do Gomes, um dos coordenadores do grupo Domingueiras
Bike, responsável pela instalação, comentou: “é uma pena
que vândalos façam isso, pois
a bike vai virar sucata em sua
casa e os motoristas deixarão
de ser alertados para a paz no
trânsito, que era o objetivo do
ghost bike”.

Nem a corrente nem o cadeado foram suficientes para manter a bicicleta no lugar

JUSTIÇA

Helbor perde novamente
O Supremo Tribunal de
Justiça publicou, no dia
7 de dezembro, novo resultado do julgamento em
que nega os embargos de
declaração requeridos pela
Helbor
Empreendimentos para a construção do
Upper Houses, no Parque
Taquaral. Esta é a terceira
derrota do empreendimento no STJ. O condomínio havia sido lançado na

Avenida Milton Christini,
nº 1.020 (em frente a praça
da caixa d´água do Taquaral) e embargado posteriormente, da mesma forma
que o Ecolife. Embora com
decisão da Justiça tornando inconstitucional a Lei
11.764/2003, que permitiu a
modulação do zoneamento,
a Prefeitura e construtoras
envolvidas tem recorrido
da decisão.

Tem até banda ao vivo!
E missa também. Pois é, foi
assim a VII Festa Havaiana
do Condomínio Residencial
Cittá di Roma organizada da
pela síndica Roseli Kennery,
e nem a chuva que caiu forte na noite de 26/11, impediu
que os moradores realizassem a confraternização de
final de ano.
A iniciativa suplanta de
longe muitas festas promovidas por clubes tradicionais
da cidade. E a organizadora
garante que mais de 60% dos
custos acabam cobertos por
contribuições de fornecedores.
“Uma condição para realizar um serviço aqui é se comprometer em colaborar de alguma forma com nossa festa
de fim de ano. Assim, sobra
quase nada para os moradores que pagam uma taxa sim-

bólica para participar”.
O festão acontece no salão
de festa do condomínio ampliado para fora com tendas.
O cardápio inclui entradas,
salgados, pratos quentes,
sobremesa, frutas e café colonial.
“Hora pra acabar? Tem
sim, mas normalmente avançamos muito além e ninguém
reclama. A maioria até gosta”, explica Roseli quando
se cobra dela a questão do
regulamento. “É só uma vez
por ano!”
E mal acaba uma, já começa
outra, pois o trabalho é mesmo
de formiguinha conseguindo
de pouquinho em pouquinho
cada coisa que vai compor a
festa do ano seguinte. “Se fazemos há sete anos é sinal que
temos plena aceitação dos moradores e, enquanto for assim,
vamos dando continuidade”.
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121 CONDOMÍNIOS
48 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

ROTEIRO 1
1. IGREJA S. JERÔNIMO EMILIANI-R. Arq. José da Silva,
Fone: (19) 3256-xxxx
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

Haja suor!
ROUPA INCÔMODA PARA COMBATER CARRAPATOS

“Ou trocam a roupa ou
eu paro com este trabalho”.
Esta foi uma das inúmeras reclamações dos funcionários
da Colepav reponsáveis pela
limpeza do Lago do Café no
primeiro dia de combate ao
carrapato estrela.
Para mostrar à imprensa,
na manhã da terça-feira - dia
6 de dezembro - o início da
tão esperada ação, cerca de
20 operários se enfiaram em
macacões de lona plastificada
que funcionou como sauna individual gerando todo tipo de
reclamações e até ameaça de
boicote ao trabalho.
Para o secretário de Serviços Públicos, Sebastião Arcanjo, a roupa é assim mesmo.
“Eu usei muito esta roupa
quando era funcionário da
CPFL. Mas eles vão ter jornadas diferenciadas”.
O Técnico de Segurança da
Colepav, Claudionor Martins
também explicou que a roupa
é necessária. “Ela é resistente
para a entrada na mata mais
fechada. Vamos procurar trabalhar em horários mais frescos e fazendo revezamento em
grupos menores. Hoje foi por
causa da imprensa”.
ABRIR EM ABRIL
O trabalho de capinação
deve se prolongar por dois
meses. Depois será feita uma
avaliação e, provavelmente,
segundo o secretário, a abertura do parque para a população deve acontecer no início
do mês de abril.
Induzido erroneamente por

O Lago do Café está fechado ao público desde 2008. Três pessoas morreram com febre maculosa.

Flávio Lamas, presidente da
Associação Amigos dos Animais de Campinas, o secretário acabou divulgando a
data de abertura, 5 de abril,
como sendo o Dia Mundial
do Meio ambiente, quando

na verdade esta data é comemorada em 5 de junho.
DUAS PICADAS
Manuel Albino Cardoso, de
50 anos, já foi picado duas vezes por carrapato no Lago do

Café, mesmo assim não teme
estar lá novamente. “Só não dá
para usar essa roupa que inventaram aí. Podia ser alguma
coisa branca mas mais leve que
essa. Ninguém aguenta o calor
aí dentro desse macacão”.
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Roteiro Cultural
Um Natal Bem Brasileiro

Em comemoração ao Natal,
a Prefeitura de Campinas apresenta a programação Um Natal Bem Brasileiro, que inclui
corais da cidade, companhias
de folias de reis, grupos musicais e a Orquestra Sinfônica.
As atividades acontecem até o
dia 23 de dezembro em diver-

Infantil
Festival de Férias
De 2 a 29 de janeiro o Teatro Amil promove um Festival
de Férias para garantir diversão
cultural para a garotada. De segunda a domingo, sempre às 16h,
serão apresentadas seis produções diferentes de espetáculos
infantis. Segundas: Rei Leão – O
Reino de Simba / Terças: Cadê
Todo Mundo? / Quartas: João
e Maria / Quintas: A Volta ao
Mundo em 80 Dias; Sextas: POP
e aos sábados e domingos: O
Gato de Botas. Ingressos: R$ 15
(setor 2) e R$ 25 (setor 1), com
meia entrada em todas as sessões. O Teatro Amil fica na Entrada das Fores do Dom Pedro
Shopping. Bilheteria / Televendas: 3756 9890 / 3756 9891
Separando o Lixo
No mês de janeiro (dias 2 a
6; 10 a 12; 17 a 19; 24 a 26 e 31)
a oficina de criatividade “Separando o Lixo, com Artes &
Manhas”, ensina as crianças de
uma forma lúdica a importância
de separar o lixo. Local: Livraria Cultura - Shopping Center
Iguatemi Campinas. Horário:
16h. Classificação: a partir de 6
anos. Entrada gratuita. Informações: 3751-4033.

sos pontos da cidade. No dia
23, o encerramento acontece
no Teatro de Arena do Centro
de Convivência, com apresentação da Orquestra Sinfônica
Municipal de Campinas. Confira toda a programação no site
www.jornalaltotaquaral.com.
br.

Hora da Criança Zastras:
Histórias de Natal
No dia 18 de dezembro, a
Hora da Criança Zastras da
Livraria Saraiva apresenta histórias de Natal, baseada nos livros “Uma carta especial para
Papai Noel”, “Feliz Natal: Um
livro para ler e brincar” e “Meu
livro gigante de natal”. Horário:
17h. Local: Saraiva MegaStore
Shopping Iguatemi Campinas.
Entrada gratuita. Informações:
3252-0223.

Teatro
Arte no Centro
Entre os dias 21 e 23 de dezembro, o SESC Campinas leva
ao centro de Campinas espetáculos que foram concebidos especialmente para rua ou espaços
alternativos. No dia 21 acontece
a apresentação do espetáculo “Ser Tão Ser - Narrativas da

Kiko Zambianchi
No dia 7 de janeiro, o músico
Kiko Zambianchi se apresenta
no Sesc Campinas com sucessos de sua carreira registrados
no CD e DVD “Kiko Zambianchi Acústico”. Local: Área de
Convivência do Sesc Campinas.
Horário: 20h. Classificação: 16
anos. Ingressos antecipados a
R$4,00 (inteira). Informações:
3737-1500.

Outra Margem”, no dia 22 do
“Saltimbembe Mambembancos” e no dia 23, do espetáculo
“Top! Top! Top!”, baseado na
obra do cartunista Henfil. Na
Praça Rui Barbosa (atrás da
Catedral) Horário: 18h. Informações: 3737-1500.
Conversando com Mamãe
De 6 a 22 de janeiro o Teatro Amil/Dom Pedro Shopping
apresenta o espetáculo Conversando com Mamãe, com
Beatriz Segall e Herson Capri
no elenco. Com leveza e sensibilidade, os atores mostram
no palco um passeio pelas relações familiares. A história
escrita pelo conceituado dramaturgo e diretor argentino
Santiago Carlos Oves, virou
filme em 2004 e foi adaptada
para teatro pelo dramaturgo
espanhol Jordí Galcerán. As
apresentações serão às sextas
(21h), sábados (20 e 22 h) e
domingos (19 h), com ingressos que variam de R$ 50 a 70.
Bilheteria / Televendas: 3756
9890 / 3756 9891.
Palhaços
No dia 27 de janeiro o Sesc
Campinas apresenta o espetáculo Palhaços, uma comédia
mal intencionada de um palhaço intragável, com Dagoberto
Feliz e Danilo Grangheia e direção de Gabriel Carmona. Local:
Teatro Sesc Campinas. Horário: 20h. Ingressos: 12,00 (inteira). Informações: 3737-1500.
Teatro em Cena
Durante o mês de janeiro, o
Sesc Campinas apresenta semanalmente aos sábados espetáculos
teatrais para toda a família. No dia
7, MiniCirco Serafim; dia 14, Ciranda do Villa; dia 21, Quixote e
dia 28, Diário Malassombrado. Local: Teatro do Sesc. Horário: 16h.
Entrada gratuita. Informações:
3737-1500.

Tonico’s Boteco
Música
Especial de Natal
No dia 17 de dezembro a Livraria Cultura apresenta um
Especial de Natal com o Coral
dos Meninos Cantores de Campinas com um repertório que
reúne interpretações de músicas
de nomes como John Hilton e
John Lennon. Local: Shopping
Center Iguatemi Campinas Vila Brandina. Horário: 14h30.
Entrada gratuita. Informações:
3751-4033.

Samba para encerrar o ano
As duas últimas sextas-feiras
do ano serão comemoradas com
as tradicionais rodas de samba
no Tonico’s Boteco (Rua Barão
de Jaguara 1373). Dia 23, a apresentação fica por conta do grupo
Velha Arte do Samba e, no dia
30, o Quarteto de Cordas Vocais
acompanha Martina Marana
num show onde todos são convidados a comparecer vestindo
branco. Informações e reservas:
3236 1664 ou www.tonicos.
com.br. Nos dias 24/25 e 31/01 a
casa permanecerá fechada.

