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Prestação de contas condominiais 

Pelas ruas...

ATÉ NOVEMBRO, NÃO VAMOS ESQUECER DELES

CAI, CAI...
A placa de trânsito que fica na ilha existente na esquina 

da Rua Jasmim com a Rua Izabel Negrão Bertoti vive sendo 
derrubada e depois levantada pelo fiscais da Emdec. Na foto, feita 

através do retrovisor, eles aparecem erguendo a placa.

TIRAGEM ENTRE 10 E 12 MIL EXEMPLARES

Edições 2012 - 28/01 - 25/02 - 31/03 - 28/04 - 26/05 - 30/06 - 28/07 - 25/08 - 29/09 - 27/10 -24/11 - 15/12 

Caros, iremos 
abordar dois 
importantes 
assuntos de 
forma sucin-
ta: 

Segurança nos  
condomínios 

Temos como fato motiva-
dor principal dos aumentos 
de condomínios como opção 
de moradia o fator segurança.

Ninguém mais quer estar 
exposto ao risco de residir 
em uma casa de rua onde 
cada acesso é uma aventura. 

Assim, os que desejam 
ter mais segurança migram 
para os empreendimentos 
fechados, com portarias, sis-
temas de segurança eletrôni-
cos como câmeras, alarmes, 
cercas, etc. Os investimentos 
nessa área se intensificam e 
novos aparatos são criados, 
como o monitoramento re-
moto de imagens onde uma 
central fiscaliza 24 horas/dia 
os empreendimentos, entre 
outros.

Muitas vezes esse tipo de 
procedimento traz a alguns 
a sensação de perda da pri-
vacidade e questionamentos 
de quão intenso se faz neces-
sário o monitoramento das 
imagens dos “segurados” . 
Esse impasse criado entre se-
gurança x privacidade mui-
tas vezes alcança patamares 
indesejados.

Não há certos ou errados, 
mas sim diferentes pontos de 
vista e definição de priorida-
des. Veja a posição do admi-
nistrador condominial, onde 
ele é o responsável objetivo 
pelo empreendimento: certa-
mente irá preferir a seguran-
ça em detrimento á privaci-
dade,  mas até que ponto há 
excessos?

Entendo que sistemas de 
segurança devam ser compa-
tíveis com o padrão ao qual 
está inserido o empreendi-
mento e mensurados os riscos 
da ação de marginais, deve a 
administração agir de forma 
adequada a suprir as neces-
sidades de segurança.

Muitas vezes o condômino 
não entende o privilégio des-
tinado a segurança e volta 
suas atenções para a defesa 
de outros direitos, como o de 
sua privacidade. Nessa dis-
cussão deve ser levado em 
consideração qual direito 
maior a ser tutelado e a ba-
lança irá pender para a segu-
rança.

A ação pró-ativa é a de 
mais valia nesse segmento, 
pois não adianta agirmos 
depois de uma ocorrência de 
furto, roubo, arrastão e ou-
tros correlatos.

Mudança na lei sobre as 
garagens em condomínios 

A partir de 20/05/12 en-

trou em vigor a nova lei fe-
deral 12607/12, que altera 
as regras que regulamentam 
a venda e locação de vagas 
de garagens de condomínios 
comerciais e residências a 
não condôminos.

O objetivo dessa altera-
ção legal talvez seja corri-
gir um suposto erro come-
tido pelo legislador quando 
da edição do Código Civil 
de 2002, que permitia a 
comercialização de vagas 
de garagens a pessoas es-
tranhas ao condomínio e, 
principalmente, oferecer 
mais segurança aos empre-
endimentos.

Assim, a partir de ago-
ra, para que seja possível 
locar ou vender uma vaga 
de garagem a uma pessoa 
que não seja condômino, 
deverá a convenção condo-
minial expressamente au-

torizar o ato transacional, 
bem como estipular quorum 
mínimo para aprovação.  

A referida alteração le-
gal não alcança os prédios 
comerciais com garagens 
independentes, nem os cha-
mados edifícios-garagem. 
A lei é Federal e, portanto 
com efeitos “erga-omnes”, 
ou seja, vale para todos os 
condomínios do país, com 
exceção aos acima citados. 

Novamente temos aqui 
uma outra “queda de bra-
ço” entre direitos, pois co-
loca a segurança em face 
do direito à propriedade. 
Aqueles que tinham uma 
renda oriunda desse tipo de 
transação sentir-se-ão pre-
judicados e poderão reque-
rer seus direitos em juízo. 
Veremos qual será a juris-
prudência criada á partir 
desse impasse. 

Nos 
descaminhos 
dessas ruas
Apesar dos insistentes apelos 

daqueles que defendem  uma vida 
saudável para que o ser humano 
exercite ao máximo o caminhar, 
fica muito difícil atende-los dian-
te da qualidadade das calçadas na 
maioria das cidades.

Campinas não foge à regra e 
nossa região também não. Pelas 
ruas dos bairros onde o Jornal 
tem circulação a situação das 
calçadas chega a lamentável. Não 
há nenhum padrão de construção 
e são poucos os proprietários de 
imóveis que se preocupam com a 
manutenção.

Assim, além de pisos dos mais 
diversos há obstáculos de todo 
tipo impedindo a passagem de pe-
destres, como é o caso de orelhões 
colocados bem no meio do passeio. 
Se fica difícil a circulação para os 
pedestres comuns imagina quanto 
sofrem os deficientes físicos e vi-
suais.

Como a prefeitura não fisca-
liza, a situação se agrava a cada 
dia. Agora até a rede mundial 
de computadores oferece espaço 
para reclamações sobre as calça-
das do Brasil. E Campinas já está 
lá.

Os moradores da região tem 
reclamado também da falta de 
segurança. Mesmo contra os ar-
gumentos do comando da PM  que 
garante que as ocorrências têm 
diminuido, não é assim que a po-
pulação tem sentido.

Para mostrar que é preciso 
uma maior atenção dos responsá-
veis pela segurança, um grupo de 
síndicos de condomínios da região 
resolveram elaborar um abaixo-
-assinado pedindo providências.

Entre uma situação e outra, só 
resta ao cidadão pagar pelo que 
não recebe.
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População sofre com calçadas
AVALIAÇÃO DE CALÇADAS GANHA MOVIMENTO “MOBILIZE” NA INTERNET

A questão da mobilidade ur-
bana é um problema mundial que 
só é sentido quando enfrentado 
diretamente. É o caso das calça-
das da região. Como não há fis-
calização capaz de exigir do pro-
prietário de imóvel a adequada 
construção e manutenção da sua 
calçada como determina a lei (Lei 
1.993/59 e Lei 11.455 - 30/12/2002), 
o descaso se torna regra.

Em apenas um quarteirão da 
Rua Adelino Martins entre a Rua 
Max Kauffman e Rua Hermanti-

no Coelho há oito tipos diferentes 
de calçadas, (ilustrados nas fotos) 
algumas em péssimo estado de 
conservação.

Não bastasse a questão do 
piso, que conforme a Lei pode ser 
construído por mosaico portu-
guês, concreto ou qualquer outro 
material não derrapante, há ainda 
uma infinidade de obstáculos no 
caminho do pedestre como mos-
tra a foto da capa.

Assim, caminhar de casa à 
padaria mais próxima, na mesma 

quadra e mesma calçada, pode 
se transformar em aventura com 
resultados imprevisíeis para os 
pedestres e impossivel de ser 
transposta por portadores de de-
ficiência física.

No trecho apontado da Rua 
Adelino Martins, nenhum cadei-
rante conseguiria se locomover de 
uma esquina à outra pela calçada. 
Restaria apenas se aventurar ain-
da mais, circulando no asfalto da 
rua competindo com outros veí-
culos. 

Em Campinas, a Secretaria 
Municipal de Serviços Públicos, 
por meio da Coordenadoria de 
Fiscalização de Terrenos - CO-
FIT, é a responsável pela fiscali-
zação e notificação da limpeza de 
terrenos abandonados e execução 
de calçadas. Segundo dados da 
prefeitura, a cidade possui mais 
de 90 mil terrenos cadastrados e 
sua fiscalização é realizada atra-
vés de petições dos moradores, 
pelo telefone 156. Cerca de 400 
solicitações chegam por semana 

ao órgão.
Assim, sem uma atenção 

maior do poder público local, as 
pessoas estão buscando manifes-
tar seu descontamento na rede 
mundial de computadores. E as 
calçadas, especificamente, aca-
bam de ganhar espaço próprio. 
É o Movimento Mobilize, que 
chama o cidadão a participar da 
Campanha Calçadas do Brasil no 
site http://www.mobilize.org.br. 
E como não podia deixar de ser, 
Campinas já está presente.

Polícia aponta diminuição das ocorrências
MORADORES CONTINUAM RECLAMANDO DA FALTA DE SEGURANÇA

Coberta pela ação da 2ª 
Companhia do 8º Batalhão da 
Polícia Militar e pelo 4º Distrito 
Policial, a região do Alto Taqua-
ral tem registrado crescimento 
constante no número de con-
domínios. O aumento da popu-
lação fixa, aliado à presença dos 
três maiores shoppings da cida-
de, faculdades e áreas de lazer, 
faz com que o fluxo de pessoas 
seja cada vez maior. O resultado 
desse adensamento tem atraído 
a ação de criminosos para a re-
gião. Mas segundo o Tenente 
Santin, atualmente à frente da 2ª 
Cia da PM, as ocorrências na re-
gião vêm diminuindo ano a ano, 
tanto na Companhia quanto no 
Batalhão.

“Como é uma área muito 
extensa, mesmo com o efetivo 
completo temos dificuldade de 
estar com equipes em todos os 
lugares ao mesmo tempo. O pla-
nejamento segue uma estrutura 
de reuniões semanais de análise 
criminal. A partir das estatísti-
cas da semana o pessoal é dire-

cionado para as áreas”, explica. 
Um efetivo de 173 policiais cobre 
uma área que vai desde o Recan-
to dos Pássaros, passa pelo Ta-
quaral e chega até Sousas e Joa-
quim Egídio. Os planejamentos 
de ações da Companhia são re-
alizados com base nos registros 
de ocorrências.

Faltam registros 

O presidente do Conse-
lho Comunitário de Segurança 
(Conseg) do Taquaral, Luiz Ro-
berto Gomes, destaca que, mui-
tas vezes, as pessoas que sofrem 
algum tipo de ação de crimino-
sos não registram a ocorrência, o 
que dificulta a ação das Polícias 
Militar e Civil, gerando sensa-
ção de falta de segurança nos 
bairros. “É preciso que o Boletim 
de Ocorrência seja feito sem-
pre, em alguns casos ele pode 
ser feito até mesmo pela inter-
net (www.ssp.sp.gov.br/bo). 
Pela grande área que a 2º Cia e 
o 4ª DP cobrem, não tem como 

estarem presentes em todos os 
lugares e são as ocorrências que 
direcionam as ações”.

Gomes destaca que em maio  
duas quadrilhas foram captura-
das pela polícia: uma que pra-
ticava sequestros relâmpagos e 
outra de furtos de veículos, que 
atuava na área do São Quirino 
e envolvia menores. O tenente 
Santin conta que foi preso tam-
bém um estuprador que agia nas 
proximidades da Cidade Judici-
ária. As ações de patrulhamento 
nas Chácaras Primavera também 
tem inibido assaltos que vinham 
ocorrendo no início da manhã 
e no fim da tarde, mas que não 
estavam sendo registrados em 
BOs, explica o presidente do 
Conseg, que recebeu a demanda 
em uma das reuniões do órgão. 

Ações do Conseg

Atendendo a 54 bairros da 
região – toda a área do 4º Dis-
trito – o Conseg Taquaral leva 
as demandas da comunidade aos 

órgãos de segurança. O Con-
selho debate todos os assuntos 
relacionados a itens que levem 
insegurança à população, até 
mesmo falta de iluminação, cal-
çada mal feita, buraco nas ruas. 

As reuniões são abertas a 
toda população e realizadas 
toda terceira segunda-feira do 
mês, das 19h30 às 21h30 no sa-
lão paroquial da Igreja Nossa 
Senhora de Fátima (Rua Dona 
Elidia Anna de Camargo, 2010 
– Taquaral). Além do Conseg, 
qualquer pessoa pode passar 
informações para a polícia, pe-
los telefones  190 ou 181 (Disque 
Denúncia).

Abaixo assinado

Moradores e síndicos dos 
condomínios dos bairros Santa 
Cândida e Mansões Santo Antô-
nio estão circulando um abaixo 
assinado nos bairros da região 
para encaminhar formalmente 
uma solicitação por mais segu-
rança aos órgãos públicos. A co-

ordenadora do movimento, Iria 
Correia, é moradora da rua Luis 
Otávio e conta que várias ocor-
rências foram registradas na 
rua, que é bastante movimenta-
da. “Não suportamos mais ficar 
como meros expectadores de 
situações violentas”, diz. 

O abaixo assinado pede aos 
“governantes e gestores de se-
gurança pública que nos auxi-
lie, tendo como uma das ações 
principais a intensificação das 
rondas na região”. Iria conta que 
vários casos ocorreram recente-
mente na rua Luis Otávio e cita 
alguns: “um senhor que chega-
va no prédio foi vitima de uma 
tentativa de sequestro às 10 h da 
manhã e uma moça teve seu car-
ro roubado enquanto estaciona-
va por volta das 19 h. E há pou-
cas semanas duas estudantes 
da Policamp foram abordadas à 
noite e estupradas aqui perto”, 
conta. 

Quem quiser participar do 
abaixo assinado deve entrar em 
contato pelo fone 3256 9131.
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O que vão fazer com os R$ 500 mil?
GINÁSIO DO TAQUARAL: ENTRE AR CONDICIONADO E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

O Ginásio do Taquaral, as-
sim conhecido apesar do nome 
de “Engenheiro Alberto Jor-
dano Ribeiro” tem aspecto de 
espaço abandonado apesar do 
imenso logotipo da poderosa 
Medley Campinas ostentado 
sobre a entrada principal.

Agora, uma verba de R$ 500 
mil acaba de ser liberada, atra-
vés de ação do deputado fede-
ral Jonas Donizete, para ser uti-
lizada na reforma do local. No 
que vai ser empregada a verba, 
no entanto, é uma grande dúvi-
da.

O deputado diz que cons-

guiu a verba “para climatização 
do ambiente, com a instalação 
de ar condicionado, de modo a 
tornar mais confortáveis as ins-
talações e também para troca 
de cadeiras para o público.”

Já a secretaria de Esporte 
e Lazer, por meio do chefe de 
gabinete, Fábio Custódio, afir-
ma que “a reforma será possí-
vel com recursos federais de  
R$ 500 mil que estão sendo li-
berados nos próximos dias com 
projeto que está sendo elabora-
do pelos engenheiros da Cohab 
e será concluído no meio da 
próxima semana, quando pode-

remos informar sobre duração 
da obra e outros detalhes, mas 
adianto que  as obras deverão 
contemplar as saídas de emer-
gência e a melhoria da acessibi-
lidade do ginásio.”

Entre os responsáveis pela 
administração do espaço, a 
expectativa é de que a verba 
seja mesmo utilizada o mais 
rápido possível no local. A 
instalação de ar condiciona-
do e cadeiras para público, no 
entanto, não são medidas bem 
recebidas. Os comentários 
dão conta de que há outras 
prioridades.Deputado fala em troca de cadeiras que não existem no ginásio. Público usa as arquibancadas

Areia da lagoa tapa buracos na pista
PARQUE PORTUGAL

A pista interna da Lagoa do 
Taquaral passou por reparos para 
receber a Corrida da Longevidade 
que aconteceu no domingo, dia 
20 de maio. Foram retiradas al-
gumas pedras e os buracos foram 
cobertos com areia que saiu da 
própria lagoa.

José Aparecido Ferreira, co-
ordenador do Parque explica que 
a medida foi adotada para suprir 
a falta de saibro: “O produto que 
sempre cobriu a pista  está difícil 
de ser encontrado no mercado, in-
clusive por questões  ambientais. 

A alterantiva foi usar a areia da 
lagoa compactada por máquina. 
Pelo menos reduzimos em muito 
os buracos garantindo maior se-
gurança aos frequentadores”.

Também foram trocadas to-
das as lâmpadas queimadas dos 
postes de iluminação da pista, dos 
campos e quadras esportivas. An-
tes de deixar o cargo, no próximo 
dia 6 de junho,  para concorrer a 
uma vaga de vereador, “Zezinho 
da Lagoa” quer entregar ainda seis 
churrasqueiras que estão sendo 
reformadas.

Coordenador garante que a pista está mais segura depois dos reparos feitos com a areia da lagoa

Polícia Federal 
aprova nova 

área para sede

LAGO DO CAFÉ

O delegado da Polícia Fe-
deral em Campinas, Sebas-
tião Camargo Pujol, declarou 
que o terreno indicado pelo 
promotor de Meio Ambiente 
José Roberto Carvalho Albe-
jante, na Avenida Carlos Gri-
maldi é uma alternativa posi-
tiva para construção da sede 
da Polícia Federal em Cam-
pinas. Diante dessa posição, 
a secretaria de Planejamento 
oficiou ao Ministério Públi-
co no dia 18/05, solicitando 
a interferência do órgão para 
agilizar o processo de trans-
ferência da área para a Pre-
feitura. 

Quando o terreno estiver 
regularizado, o prefeito pre-
tende alterar o projeto de Lei 
que se encontra na Câmara, 
substituindo a área proposta 
anteriormente (Lago do Café) 
por esta, que fica próximo ao 
Shopping Galleria. A nova 
área, de aproximadamente 14 
mil m2 tem acesso fácil pela 
rodovia D. Pedro I. A área foi 
doada ao município em fun-
ção de uma ação judicial. 

O posicionamento favo-
rável da Polícia Federal foi 
feito durante a visita ao lo-
cal, realizada pela Comissão 
de Políticas Urbanas da Câ-
mara, acompanhada de uma 
comitiva. A visita a terrenos 
alternativos foi promovida 
depois que associações am-
bientalistas e de moradores 
protestaram contra a cons-
trução no Lago do Café para 
abrigar a nova sede da PF em 
Campinas, alegando questões 
ambientais, de zoneamento 
urbano e trânsito. 
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Ecoway Mansões: pronto, mas emperrado
ECOESFERA VENDE, MAS ATRASA ENTREGA DE EMPREEDIMENTO NA HERMANTINO COELHO

Prédios na Rua Hermantino Coelho ainda tem apartamentos não ocupados

Prefeitura aguarda liberação de verba
MAIS UMA VEZ O CASO DA CONTAMINAÇÃO DEPENDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público já 
recebeu o ofício da Prefeitu-
ra de Campinas solicitando 
a liberação de R$ 344 mil 
do Fundo Ambiental para 
custear o término da inves-
tigação da contaminação no 
subsolo da região dos bair-
ros Mansões Santo Antonio 
e Santa Cândida. A empresa 
AECOM do Brasil encami-
nhou no dia 25/04 o orça-
mento para realização das 
etapas necessárias para con-
cluir o estudo de atualização 
da pluma de contaminação e 
prevê um prazo de 82 dias 
úteis após a assinatura do 

contrato para entrega dos 
resultados.

Nesse valor estão pre-
vistos o término da investi-
gação ambiental detalhada 
(R$ 224.700,00), a des-
tinação dos resíduos dos 
postos de monitoramento 
(R$ 11.600,00), a conclu-
são do estudo de intrusão 
dos vapores do subsolo (R$ 
38.900,00) e o pagamen-
to pendente ao laboratório 
BioAgro para acesso aos 
laudos das análises de águas 
subterrâneas já realizadas 
(R$ 69.175,62). Esses valo-
res, segunda a Aecom, são 

válidos até 25 de junho. A 
empresa já havia realiza-
do parte do estudo, mas in-
terrompeu os trabalhos em 
março de 2011 por falta de 

pagamento pela Concima. 
A secretaria municipal de 

Gestão e Controle encami-
nhou, no dia 17 de maio, um 
ofício ao promotor de Meio 

Ambiente José Roberto Car-
valho Albejante, com todos 
os documentos da proposta 
técnica da Aecom. O secre-
tário André Laubenstein Pe-
reira pede que o promotor 
público “avalie a viabilida-
de de prosseguimento e, em 
caso de parecer positivo, a 
Prefeitura se compromete a 
proceder estudo jurídico de 
possibilidade de contratação 
direta, bem como se exis-
te compatibilidade entre os 
preços ofertados e os prati-
cados pelo mercado”.  O MP 
ainda não se pronunciou so-
bre o caso. 

Compradores de apartamentos no Condomínio Parque Primavera esperam liberação

Ele está lá, prontinho! 
Quem passa em frente na 
rua Hermantino Coelho 694 
acha até bonito o prédio no-
vinho. Mas como diz o dita-
do “quem vê cara não ve co-
ração”. O empreendimento 
da Ecoesfera está deixando 
loucos os compradores dos 
apartamentos.

“E estamos ainda na es-
pera para entrar, pois a en-
trega das chaves era para 
agosto/2010 e até agora (19 
meses depois) nada. Embora 
a construtora ja tenha retira-
do o habite-se na prefeitura 
de Campinas, ainda falta um 
documento para liberação 
de financiamentos. Creio 
que até o próximo mês con-
seguiremos pegar as chaves”, 
diz Elaine Geraldini, que 
comprou imóvel lá.

Além do atraso, há muita 
reclamação contra a postura 
do empreendedor em prati-

camente ignorar seus clien-
tes. “Fiquei dois dias segui-
dos tentando obter alguma 
informação junto ao telefone 
da Ecoesfera e a unica coisa 
que escuto é a musiquinha 
que colocam para espera. É 
brincadeira! Já não bastava 
toda está enrolação para en-
tega dos imóveis agora tam-
bém enrolam para atender o 
telefone. Nunca vi empresa 
pior!

É muito descaso com o 
cliente! Enfim, gostaria de 
saber se alguem tem a capa-
cidade de me passar alguma 
informação a respeito do que 
se procede com o empreen-
dimento Ecoway M. Sto. An-
tonio, pois sou proprietário 
da unidade 85 da torre 2”, 
escreveu André Rull Garcia 
Rodrigues em site de recla-
mação contra empresa.

A Ecoesfera enviou, atra-
vés de sua assessoria de 

imprensa, o seguinte co-
municado: “O Ecoway Man-
sões Santo Antonio teve o 
condomínio instalado em 
24/4/2012. Os clientes que 
quitaram seus imóveis já es-
tão com as chaves. Os casos 
de compradores que opta-
ram por financiamento ban-
cário, os documentos estão 
em tramitação.Com relação 
aos atrasos, eles ocorreram 
e impactaram todo o setor 
de construção civil e não 
exclusivamente o Ecoway 
Mansões e foram causados 
pela escassez de mão de obra 
devido ao boom imobiliário, 
amplamente divulgado pela 
imprensa. Especificamente 
neste empreendimento, hou-
ve uma demora significativa 
da Prefeitura na emissão do 
habite-se, devido ao esque-
ma de corrupção que foi de-
nunciado e investigado nesta 
municipalidade.”.



6

Começa a vacinação contra raiva 
SAÚDE ANIMAL

A região leste de Campi-
nas participa da Campanha de 
Vacinação contra a Raiva em 
Gatos e Cães nos dias 2 e 3 de 
junho. A imunização acontece 
das 8h às 17h. Os locais de va-
cinação podem ser obtidos pelo 
telefone 156, no Centro de Con-
trole de Zoonoses (CCZ: 3245 
1219 / 3245 2268) ou no site da 
Prefeitura. A vacina é gratuita 
e obrigatória. É aconselhável 
levar a carteira de vacinação do 
animal. 

Os animais devem ser con-
duzidos ao posto de vacinação 
com coleira e guia, incluindo 
focinheira e enforcador para 
raças mais agressivas. Todos 
os cães e gatos com idade igual 
ou superior a três meses devem 
ser vacinados, mesmo os ido-
sos, as fêmeas gestantes ou em 
fase de amamentação. A raiva é 
uma zoonose (é transmitida do 
animal para o homem) causada 
por um vírus e é mortal. 

O médico veterinário Ri-
cardo Conde Alves Rodrigues, 
do CCZ, destaca que a vacina 
é segura e faz muitos anos que 
a raiva foi eliminada da cidade 

(desde 1981 não há registro de 
nenhum caso da doença), mas 
o vírus rábico ainda circula em 
Campinas no chamado “ciclo 
aéreo” (morcegos). 

Locais de vacinação 
Sábado, dia 2 – das 8 às 17 h
- Centro de Saúde Taquaral 
- Lagoa do Taquaral – Portão 1
- Caixa Dágua - Alto Taquaral 
- Paróquia São Jerônimo – 
Mansões Sto. Antonio
- Centro Comunitário 
N.S.Aparecida – Sta. Cândida
- EEPG Antonio Carlos Couto 
Barros – Vila Santana (até as 
13 h)

Domingo, 
dia 3 – das 8 às 17 h
Costa e Silva
- Centro de Saúde 
- Igreja São Benedito 
- Pça. Esportes Primavera 
(Campão) – Sta. Genebra
 São Quirino
- Centro de Saúde
- EEPG Cel. Firm. G. Silveira 
- Bosque Chico Mendes 
- Adm. Regional 3 – Vila No-
gueira

Unicamp cria banho sutentável
ECONOMIZANDO ENERGIA

Um dos principais gastos de 
energia nas residências brasi-
leiras é gerado pelos chuveiros 
elétricos – responsável por até 
30% do consumo mensal. Pes-
quisas conduzidas na gradua-
ção e pós-graduação da Facul-
dade de Engenharia Mecânica 
da Unicamp resultaram em um 
sistema energético alternativo 
para aquecimento de água com 
elevada eficiência energética e 
ambientalmente sustentável.

O sistema consiste numa 
bomba de calor que retira ca-
lor do ambiente e o fornece 
para um reservatório de água 
quente. O dispositivo é con-
vencional e funciona como os 
refrigeradores domésticos. Se-
gundo o professor orientador 
das pesquisas, José Ricardo 
Figueiredo, com a bomba de 
calor o consumo de energia é 
de 1/4 do consumo dos chu-

veiros. Enquanto a despesa do 
sistema proposto é de 0,145R$/
kWh (reais/quilowatt hora), o 
do chuveiro elétrico chega a 
0,32R$/kWh, como demons-
tra o mestrado do engenheiro 
Obed Alexander Córdova Lo-
batón, que estimou os cálculos 
de custos por um período de 
15 anos, tempo previsto para 
a vida útil da bomba de calor 
projetada.

Apesar da economia men-
sal, o professor ressalta que 
“o custo inicial é muito maior 
que o dos chuveiros. O objeti-
vo de nosso trabalho tem sido 
a abordagem deste problema 
de custo inicial, uma vez que 
não há dúvidas sobre a viabi-
lidade técnica da bomba de 
calor”, afirma.

“Em primeiro lugar, nos-
so sistema foi pensado para 
um prédio residencial. Isto 

por que, para uma residência 
unifamiliar, o teto é suficiente 
para abrigar coletores sola-
res, mas para um prédio, não 
há, em geral, espaço disponí-
vel para coletores capazes de 
atender a todo conjunto de 
moradores”, destaca Figueire-
do, que ainda explica: “a pro-
posta tende a ser viável para 
prédios novos, em que a tubu-
lação de água quente pode ser 
prevista antecipadamente”.

Embora o sistema ainda 
não esteja disponível para 
instalação, o conjunto de tra-
balhos acadêmicos, segundo 
José Ricardo Figueiredo, tem 
também o objetivo de formar 
pessoal capaz de projetar a 
máquina em condições varia-
das. “Nossa expectativa é que 
a divulgação dos estudos pos-
sa estimular empresas a inves-
tirem”, ressalta.

Sanasa promete rede de esgoto
LICITAÇÃO PARA OBRA SERÁ EM JUNHO

A rede de esgoto nos bairros 
Mansões Santo Antonio e San-
ta Cândida, que vem sendo so-
licitada formalmente pela As-
sociação de Moradores desde 
2004, está em vias de ser viabi-
lizada. A Sanasa Campinas in-
formou que em junho será lan-
çado o edital de licitação para 
a obra, com a possibilidade de 
início de execução ainda em 
2012. O custo total do projeto é 
de R$ 5,8 milhões e o cronogra-
ma de execução prevê um ano 
para conclusão das obras.  

Parte da obra será viabili-
zada com recursos da Caixa 
Econômica Federal, que libe-
rou R$ 2,7 milhões de saldos 
obtidos em outros contratos 
de financiamento concluídos 
pela Sanasa, e o restante será 
pago pela própria empresa de 
saneamento. O projeto já re-
cebeu a licença da Companhia 
de Tecnologia de Saneamento 
Ambiental (Cetesb).

Será necessária a implan-

tação de um macro sistema 
de esgotamento ao longo do 
córrego Santa Cândida, onde 
são previstos 1.850 metros de 
interceptor. A obra vai pas-
sar por todas as ruas do bair-
ro Santa Cândida (etapas 1 
e 2) e atravessar a Rodovia 
Dom Pedro (etapas 3 e 4), 
onde já estão executados os 
coletores tronco, estação ele-
vatória de esgoto e da linha 
de recalque até a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) 
Anhumas.  

A Associação de Morado-
res do Jardim Santa Cândida 
e adjacências (Amosca) con-
seguiu aprovar, no Orçamen-
to Participativo de 2004, seu 
pedido de construção dos 
emissários de esgoto na re-
gião. A licitação para a obra 
foi realizada somente em 
2008, mas não saiu do papel, 
embora em março de 2009 o 
ex-prefeito Hélio de Oliveira 
Santos tenha anunciado sua 
execução ao divulgar um “pa-
cote de obras prioritárias”. 

Córrego que ganhou ponte na Hermantino Coelho ainda recebe o esgoto da região
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ROTEIRO 1
1. IGREJA S. JERÔNIMO EMILIANI-R. Arq. José da Silva,
  Fone: (19) 3256-2790
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
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

121 CONDOMÍNIOS
48 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

Paróquia realiza festa junina
SÃO JERÔNIMO EMILIANI

GIRO

FÍSICA NAS FÉRIAS
A Unicamp - Universidade Esta-

dual de Campinas - recebe até o dia 
15 de junho inscrições para os alunos 
do Ensino Médio interessados em 
participar do ‘X Física nas Férias’. O 
evento ocorre entre 16 e 21 de julho 
de 2012. 

PICANHARIA JASMIM
No lugar do Armazém Jasmim, 

no número 477 da rua de mesmo 
nome, deve começar a funcionar em 
junho um restaurante de caracterís-
ticas peculiares: Picanharia Jasmim. 
Como o próprio nome diz, o forte no 
cardápio serão as carnes nobres.

DOCTOR MOTOS
Agora já é possível lavar motos 

em Campinas em local dotado do 
que há de mais moderno no setor. 
A Doctor Motos tem como lema 
a  lavagem de motos com filosofia 
sustentável. É na Avenida N. Sra. de 
Fátima, 535

ESPAÇO TURQUESA
Mais um espaço de moda che-

ga a Avenida Padre Almeida Gar-

ret, 1234. Tem o nome de Espaço 
Turquesa e está voltado para moda 
feminina, acessórios, produtos per-
sonalizados feitos à mão, tecidos, 
aviamentos e cursos.

SANTO JORGE
A Cervejaria Santo Jorge é um 

misto de mini fábrica de cerveja, bar 
e pub. Está na Av. Albino José Bar-
bosa de Oliveira, 1250, Barão Geral-
do -  de terça a quinta, das 18h a 0h, 
de sexta a sábado, das 18h às 0h30 
- Fone:19 3395 0702 

SPAZZIOM SPA
Campinas tem o privilégio de 

contar com um serviço diferen-
ciado para o bem-estar pessoal e 
corporativo, que oferece: Terapias 
Complementares para Equilíbrio, 
Harmonia Pessoal e Saúde Inte-
gral;  Banhos Terapêuticos de Flu-
tuação;  Haloterapia;  Terapia de 
Harmonização Pessoal. O espaço 
está na Avenida Diogo Alvares, 
2380, no Parque São Quirino e o 
atendimento é feito incluisve aos 
domingos. A festa junina da Paróquia 

São Jerônimo Emiliani acon-
tece no sábado e domingo, 
dias 2 e 3 de junho.

Programação:
Sábado a partir das 18h00 

- Barraca de comidas tipicas - 
Show com Banda Sertaneja a 
partir das 20h00.

Domingo a partir das 
14h00 - Barracas de comidas 
típicas e grande Show de Prê-
mios - Banda de Forró Minas 
partir das 19h00.

A Paróquia também tem 
atividades permanentes aber-
tas ao público através do Cen-
tro Social Maria Mãe dos Ór-
fãos: 

Todos os dias as 19h00 Fu-
mec - Alfabetização de jovens 
e adultos  

Toda terça-feira das 14h00 
às 17h00 – Aula de artesanato 
(variado)

Toda quarta-feira das 
08h00 às 09h00 - Atividade 
física para a 3ª idade e demais 
idades. Com monitoramen-

to de um Agente de Saúde da 
rede Municipal.

Toda 3ª quarta-feira do mês 
- das 14h00 às 17h00 - Encon-
tro de Senhoras da 3ª Idade 
com atividades diversas como: 
Massagem, jogos, brincadei-
ras, passeios, excursões etc.  

Todo 2º e 4º sábado do mês 
– Bazar  - das 08h30 – 12h00.

Além disso ainda há aten-
dimento  médico gratuito em 
Clinica Geral, Odontologia, 
Oftalmologia, Psicologia e 
Orientação Jurídica.

O atendimento é desti-
nado a famílias cadastradas 
após avaliação sócio-econô-
mica. Os profissionais são 
voluntários.

Como a procura é muito 
grande, a Paróquia está bus-
cando mais voluntários.

Os profissionais interes-
sados em colaborar com o 
projeto podem entrar em 
contato com a  Secretaria da 
Paróquia  das 10h00 – 17h00 
pelo fone 3256-8651.

Prefeitura vai preencher 125 vagas

CONCURSO PÚBLICO

A Prefeitura de Campinas, 
por meio da Secretaria de Re-
cursos Humanos, inicia nesta 
segunda-feira, dia 21 de maio, 
a divulgação de três concursos 
públicos. Estão sendo ofereci-
das 125 vagas para as áreas de 
saúde, assistência, exatas e para 
bioquímico. 

Os editais podem ser consul-
tados no Diário Oficial do Mu-

nicípio dos dias 21, 22 e 23 de 
maio, no endereço www.cam-
pinas.sp.gov.br/diario-oficial.

As inscrições serão fei-
tas pela internet, no endereço 
www.caipimes.com.br, de 28 
de maio a 14 de junho. A Pre-
feitura prevê, para os próximos 
dias, a publicação de editais 
para vagas de outras áreas da 
Administração Municipal. 

Reunião do OP é reagendada
PARTICIPAÇÃO POPULAR

A assembleia do Orça-
mento Participativo (OP) 
com moradores da região 
Leste foi reagendada para o 
dia 19 de junho, às 19 horas, 
na igreja Santa Terezinha 
(R. Luís Arruda Camargo, 81

Jardim Santana). A gre-
ve do transporte coletivo 
prejudicou o encontro com 
a comunidade dessa região, 
que estava programada para 
16/05. Nas assembleias são 
eleitos os representantes da 
região que comporão o Con-
selho do Orçamento Partici-
pativo, discutidas e levanta-
das as demandas de serviços 
e obras para benefício dos 
bairros da região.

A cartilha, contendo as 
normas e o calendário das 
assembleias já está dispo-
nível no link do Orçamento 
Participativo, que pode ser 
acessado no www.campinas.
sp.gov.br . No site, os mo-
radores podem conhecer o 
regimento do OP e suas de-
mandas. O responsável pela 
Coordenadoria do Orça-
mento Participativo, Alfre-
do Luiz Gomes, afirma que 
a intenção é colocar todo o 
trabalho da equipe à dispo-
sição da população. Infor-
mações pelos telefones  2116 
0710 / 2116 0844 ou E-mail: 
orcamento.participativo@
campinas.sp.gov.br

Silvia Brandalise conquista prêmio
CENTRO INFANTIL BOLDRINI

A pediatra oncohemato-
logista Silvia Brandalise, pre-
sidente do Centro Infantil 
Boldrini, recebeu o Prêmio 
Personalidade do Ano na Área 
da Saúde – Hospitalar 2012, 
por sua atuação no tratamen-
to de crianças e adolescentes 
com câncer ou doenças do 
sangue. 

O prêmio, instituído em 
2005, é conferido por entida-
des e organizações do setor da 
saúde do Brasil àqueles que se 
destacaram por seu relevante 
trabalho na área da saúde. 

A homenagem à doutora 

Silvia Brandalise aconteceu 
durante um jantar no dia 23 de 
maio, no espaço de eventos O 
Leopolldo, na capital paulista, 
com a presença de 400 con-
vidados, incluindo lideranças 
do setor da saúde do Brasil.

Silvia Brandalise se destaca na Saúde
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Exposição

Corpo sem Órgãos
Está aberta do dia 28 de maio ao 
dia 01 de junho a exposição foto-
gráfica “CsO (Corpo sem Órgãos)” 
de Daniel Lins. A mostra propõe 
mostrar o “rosto do inumano no 
humano”. Local: Casa do Lago - 
Rua Érico Veríssimo, 1011 – Uni-
camp. Entrada gratuita. Informa-
ções: 3521 7851.

Interiores: Diversidades
Do dia 04 ao dia 15 de junho, a ex-
posição “Interiores: Diversidades” 
fica aberta para visitação no Espa-
ço Cultural Casa do Lago. Realiza-
do pelo GADA - ONG com base em 
São José do Rio Preto, o trabalho 
trata da diversidade humana mos-
trando diferentes cotidianos sem 
a utilização de estereótipos, como 
forma de conscientizar e combater 
preconceitos. Horário: 08h30 às 
22h. Local: Rua Érico Veríssimo, 
1011 – Unicamp. Entrada gratuita. 
Informações: 3521 7851.

Olhar místico
No dia 01 de maio acontece a 
vernissage da exposição Olhar 
Místico, da artista plástica Mara 
Oliveira. O mistério e o forte 
simbolismo da mitologia Hin-
du, Egípcia e Chinesa se reúnem 
nesta nova exposição. Local: Li-
vraria Saraiva - Shopping Igua-
temi Campinas. Horário: 19h. 
 Entrada gratuita. Informações: 
3252 0223.

Arqueologia Brasileira
Está aberta, do dia 28 de maio a 14 
de dezembro, a exposição 
museológica “Arqueologia Brasilei-
ra”, no Museu 
Universitário da PUC-Campinas. 
Visitação: de 2ª a 6ª, das 13h às 17h. 
Local: Campus Central na Rua Mare-
chal Deodoro, 1099. Entrada gratuita.  
Informações: 3735 5898. 

Filme

Tommy
No dia 23 de junho, o Museu da 
Imagem e do Som (MIS) de Cam-
pinas exibe Tommy – O Filme. 
De 1975, o filme conta a história 
de Tommy, que após presenciar o 
assassinato do pai pelo amante da 
mãe é pressionado a não dizer 
nada sobre o ocorrido e se torna 
uma criança cega, surda e muda. 
Horário: 19h30.  
Entrada gratuita. Local: Rua Re-
gente Feijó, 859 – Centro. Informa-
ções: 3733 8800.

Música

Marcelo Onofri Quarteto
Nos dias 29 e 30 de maio, Mar-
celo Onofri Quarteto lança o CD 
Lancelot’s Adventures no Alma-
naque Café, com a participação 
do cantor Caco Piccoli. O novo 
trabalho aposta nas diferentes 
possibilidades sonoras a partir do 
encontro entre o piano e o acorde-
om. Local: Av. Albino José Barbosa 
de Oliveira, 1240 - Barão Geraldo. 
Horário: 21h. Ingressos: R$ 30 (R$ 
25 – antecipados). Informações: 
3249 0014.

César Fhópe
O cantor, músico e compositor 
César Fhópe lança seu primeiro 
álbum autoral Pra voar com você 
e realiza pocket-show na Fnac 
Campinas, no dia 
27 de junho. O ál-
bum contém doze 
faixas inéditas e 
foi produzido e 
arranjada por Gui 
Musselli. Local: 
Fnac – Parque 
Dom Pedro Shop-
ping. Horário: 19h. 
Entrada gratuita. 
Informações: 2101 
2000.

Sinfônica da  
Unicamp
No dia 28 de ju-
nho, a Orquestra 
Sinfônica da Uni-
camp se apresenta 
em um concerto 
na Sala Multiuso 
do Espaço Cultu-
ral Casa do Lago. Horário: 12h30. 
Local: Rua Érico Veríssimo, 1011 – 
Unicamp. Entrada gratuita. Infor-
mações: 3521 7851.

Felipe Silveira
O músico, pianista, intérprete e 
compositor Felipe Silveira apre-
senta seu novo repertório de mú-
sica erudita no dia 29 de junho, em 
Campinas. O músico acompanhou 
intérpretes como Juliana Caymmi, 
Danilo Caymmi, Wanderléa, Adyel 
Silva, Dina Blade, Myrthes Aguiar, 
entre outros. Local: Fnac – Parque 
Dom Pedro Shopping. Horário: 19h. 
Entrada gratuita. Informações: 2101 
2000.

Dança
Pas de Cuba

A Região Metropolitana de Cam-
pinas sediará no mês de julho o IV 
Pas de Cuba - Curso Intensivo de 
Inverno, com mestres do famoso 
Ballet Nacional de Cuba. As ins-
crições encerram-se em junho e 
até o final de maio tem desconto de 
5% no pagamento à vista. As aulas 
acontecem na cidade de Valinhos. 
Vagas limitadas. Inscrições so-
mente pelo site www.pasdecuba.
com.br. Informações: 3252 0431.

Teatro

Tangos, Cachos e Corda Bamba
No dia 10 de junho, o Espaço Arena 
do Sesc Campinas recebe o espe-
táculo circense Tangos, Cachos e 
Corda Bamba. Com Josefina Péres 
Gardey (Argentina), o espetáculo 
de humor e equilíbrio, onde a per-
sonagem bambeia entre a sanidade 
e a loucura, entre o jogo e a magia 
circense, e quase sem palavras co-
munica ao público todos os seus 
sentimentos. Local: Sesc Campi-
nas – Bonfim. Horário: 11h30. En-
trada gratuita. Informações: 3737 
1500.

Domingo no Lago
No dia 03 de junho, o Domingo no 
Lago apresenta o espetáculo “Ar-

raial de Pertuttina”, à partir das 
10h30 na Rua Érico Veríssimo, 
além de jogos, brincadeiras e uma 
quadrilha para crianças e adultos. 
Também no domingo, o público 
poderá assistir ao espetáculo “Te-
atro Senhora”, às 10h30 na sala 
de cinema e uma apresentação de 
Taiko – Okinawa, às 11h30. Local: 
Espaço Cultural Casa do Lago – 
Unicamp. Entrada gratuita. Infor-
mações: 3521 7017.

Infantil

Soldadinho de Chumbo
Estreia em Campinas, no dia 2 de 
junho, a peça teatral infantil “O 
Soldadinho de Chumbo”. A tem-
porada vai até o dia 1º de junho. 
Sessões aos sábados e domingos, 
às 16h. Local: Teatro Amil – Par-
que Dom Pedro Shopping. Infor-
mações: 3756 9890.

Semana Sustentável
Durante a semana que comemora o 
Dia do Meio Ambiente, a Livraria 
Saraiva promove a Semana Susten-
tável, com contação de histórias e 
oficinas sobre meio ambiente. Dia 

03/06 a Hora da Criança apresenta 
a história “O rio e a cidade dos ho-
mens” (15h e 17h) e no dia 09/06, 
a oficina Peteca Reciclada (15h e 
17h). Local: Shopping Iguatemi 
Campinas. Entrada gratuita. In-
formações: 3252 0223.

Festival de Clássicos Infantis
O Teatro Sotac dá continuidade à 
programação do VIII Festival de 
Clássicos Infantis no mês de junho 
com os espetáculos Gato de Botas 
(dias 02 e 03) e Os Três Porqui-
nhos (dias 09, 10, 16 e 17). Horá-
rios: sábados às 17h e domingos às 
11h e 16h. Ingressos: R$18 (inteira) 
e R$9 (meia) – R$8 antecipado. 
Local: Rua Barão de Jaguará, 02 – 
Centro. Informações: 3235 2266.

Contação de Histórias
Nos dias 7 e 8 de junho, a Fnac 
Campinas leva o meio ambien-

te como tema 
da Contação de 
Histórias. Can-
tando e contando 
histórias, Susana 
Gomes convi-
da a criançada a 
brincar com eco 
brinquedos, con-
feccionados com 
material reciclá-
vel divertido e 
educativo. Local: 
Fnac – Parque 
Dom Pedro Shop-
ping. Horário: 17h. 
Entrada gratuita. 
Informações: 2101 
2000.

Literatura

Histórias em quadrinhos
No dia 31 de maio, a Livraria Sa-
raiva apresenta uma exposição 
das artes originais de sete webco-
mics criadas por alunos e profes-
sores em homenagem aos 10 anos 
do Instituto e Estúdio de Artes 
Darci Campioti. Durante o even-
to acontece uma palestra sobre 
História em Quadrinhos. Local: 
Shopping Iguatemi Campinas. 
Horário: 19h. Entrada gratuita. 
Informações: 3252 0223.

Guia Politicamente Incorreto 
da Filosofia

Com reflexões provocadoras, 
o filósofo Luiz Felipe Pondé 
lança o Guia Politicamen-
te Incorreto da Filosofia na 
CPFL Cultura, no dia 28 de 
maio. No livro, o autor  con-
fessa uma mentira moral e 
universal na sociedade: o po-
liticamente correto. 
O lançamento terá palestra 
do autor. Local: Rua Jorge Fi-
gueiredo Corrêa, 1632 - Chá-
cara Primavera. Horário: 19h. 
Entrada gratuita. Informa-
ções: 3756 8000.      

Atividades
Caminhada da Saúde
No dia 02 de junho será rea-
lizada a Caminhada da Saúde, 
promovida por uma parceria 
da Associação Atlética Acadê-
mica Adolfo Lutz e Faculdade 
de Ciências Médicas da Uni-
camp. 
A saída ocorre no Centro de 
Vivência da Área da Saúde, no 
campus da Unicamp. 
O trajeto é de aproximadamen-
te 5 Km. Local: saída da Ave-
nida Prefeito José Magalhães 
Teixeira – 615. Inscrições:  
mktaaaal@gmail.com (1 Kg de 
alimento entregue no dia).

Tonico’s Boteco

O novo e o tradicional 
no palco do Tonico’s Boteco
No mês de junho, o Tonico’s 
Boteco traz para Campinas 
nomes da nova geração e da 
velha guarda do samba. No 
dia 02, o Trio Gato com Fome, 
que vem se destacando nas 
principais rodas de Sampa de 
São Paulo, lança seu CD na 
Casa (couvert R$ 15). 
Já no dia 23, quem revive o 
samba das rádios cariocas no 
palco do Tonico’s é o Prínci-
pe do Samba Roberto Silva, 
acompanhado por Tuco e Os 
Batalhões Sambistas (couvert 
R$ 20). Horário: 21h30. Lo-
cal: R. Barão de Jaguara, 1373 
- Centro. Informações e reser-
vas: 3236 1664. Programação 
no site www.tonicos.com.br.


