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EDITORIAL

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

Não atire
o pau
no gato, to, to

Segurança:
dicas e recomendações

A vida é mesmo um mudar
constante. Não faz muito tempo as crianças brincavam cantando uma canção que dizia
assim:
“Atirei o pau no gato, to,
to; mas o gato, to, to, não morreu, reu, reu; dona xica, ca, ca
admirou-se, se, se do berrô, do
berrô que o gato deu: miau!”
Hoje, porém, a ingênua musiquinha de ontem virou canto
de violentos contra animais.
Uma nova versão passou a ser
ensinada nas escolas ditas socialmente corretas e diz assim:
“Não atire o pau no
gato,to,to; porque isso, so, so
não se faz, faz, faz; pois o gato,
to, to é nosso amigo, go, go;
não devemos maltratar os animais...miau!”.
Pois é, creio que aqueles que
abandonam gatos na Lagoa do
Taquaral e outros parques da
cidade devem pensar que ninguem judiará deles no espaço
público e, com isto, o número
dos felinos lá está aumentando
significativamente.
Agora, o problema tem que
ser revolvido pelo poder público. Os gatos, para ficarem livres nos parques, precisam ser
castrados e vacinados. E quem
vai bancar os custos desta operação? Nós cidadãos, claro!
A situação da Lagoa do Taquaral chegou a tal ponto que
se decidiu adotar medidas específicas para controlar os bichanos do local. Por irresponsabilidade de uns, pagam todos.
E pensar que exite Lei que
manda prender quem abandona um animal...

Temos observado na
mídia, principalmente na
cidade de São
Paulo, várias
ocorrências
de arrastões, assaltos e furtos em
condomínios. Campinas caminha a passos largos para se
tornar uma megalópole, dada
a proximidade com São Paulo
e, portanto, a probabilidade de
sermos alvos dos mesmos crimes já é uma realidade.
Na capital paulista, em face
dos acontecimentos negativos
em segurança, as autoridades
locais já criaram um departamento especial para atender
aos condomínios e, mesmo
assim, vemos um crescente número de ocorrências policiais
nesses empreendimentos.
Os marginais se aproveitam
da falta de cultura e cuidado
da população condominial e
suas administrações para atacarem em massa o segmento.
Veja que temos um enorme
grau de dificuldade em fazer o
condômino entender que procedimentos de segurança são
imprescindíveis, embora chatos e sistemáticos.
Algumas dicas de segurança que devem ser implementadas nos condomínios:
- Sistemas eletrônicos:
alarmes, cercas-elétricas e
CFTV.
Esses são importantes aparatos que inibem sobremaneira a ação dos marginais e são
itens obrigatórios de segurança.
As imagens colhidas pelo
CFTV podem ser ainda jogadas para fora do empreendimento, permitindo que uma
equipe externa monitore o tem-

po todo e aja em tempo real em
socorro do condomínio.
- Temos ainda sistemas de
iluminação acionados por presença que agem como “elemento surpresa” e desencorajam a ação dos bandidos.
- Os botões de pânico agem
de forma silenciosa e acionam
a segurança externa em tempo
real e podem ser instalados
tanto em locais fixos (embaixo
de mesas, dentro de sanitários
etc) ou mesmo móveis (no bolso do segurança ou mesmo de
moradores).
- Guaritas blindadas:
Essa ação permite ao porteiro/segurança ter tempo
de agir em casos reais, pois
ele estará totalmente seguro
dentro desse espaço e poderá
alarmar em tempo hábil e solicitar o socorro necessário.
- Vagas de veículos destinadas à alarme em situações
reais :
São vagas onde os condôminos deverão estacionar o
seu veículo em situação na
qual esteja com algum marginal em seu carro, sendo assaltado ou sequestrado.Essa
ação é pouco comum dada à
falta de espaço para se criar
essa vaga e o alto custo do
metro quadrado nos condomínios, mas ainda assim é
usada em alguns empreendimentos.
- Clausuras:
Bastantes polêmicas, mas
de uma enorme eficácia prática, as clausuras estão cada
vez mais em evidência nos
ambientes condominiais. Existem as clausuras de pedestres
(mais comuns) e as de veículos
(em franca expansão, sendo
que na cidade de São Paulo já
é lei municipal).

Ambas tem o intuito de deixar confinado o pedestre /motorista por alguns instantes em
um local fechado, sendo que
a segundo portão/porta só
será aberto após o primeiro
ser fechado.
Normalmente nesses espaços existem câmeras filmando e com muita nitidez, pois
há tempo hábil para isso.
- Passa-objetos:
Tem esse aparato de segurança o intuito de não permitir a entrada de entregadores
no empreendimento, passando o objeto por um vão entre
grades ou alvenaria. Ideal
para entrega de pizzas e demais alimentos, entre outros.
- Cadastramento de moradores:
Importantíssimo,
esse
item deverá conter o nome
do morador de cada unidade, os dados de seus veículos
e também de seus prestadores de serviços diários (domésticas, babás e outros).
Deverá ser atualizado
cada vez que ocorrer qualquer alteração nesses dados.
Vejam que em poucas linhas elencamos várias e
importantes ações em prol
da segurança, mas devemos
aqui enfatizar a mais importante delas que é a colaboração e a conscientização dos
condôminos, pois sem isso
nenhum sistema será eficaz.
Vamos dar maior ênfase a
nossa segurança se agirmos
de forma pró-ativa.
Vamos em frente...

Pibinho bateu
asas e voou

Era agosto de 2011 quando aquele
sopro de vida chegou dentro de uma
caixinha de papelão. Retirado de sua
mãe com não mais que duas semanas,
era frágil, desengonçado e dependia
das mamadeiras que lhe davam varias vezes ao dia. Recebeu o nome de
Pibo e à medida que ele crescia, mais
conquistava a todos e logo tínhamos
não apenas um pássaro, mais um novo
membro em nossa família.
Ele conseguia nos comunicar
quando estava feliz, com sono ou com
vontade de estar junto. Aprendeu conosco, além dessa linguagem especial,
sons e canções, do básico “fiu –fiu”,
passando ao Hino Nacional e para
a decepção de meu marido bugrino,
escolheu como time a Ponte Preta,
aprendendo seu hino com meu genro.
Além das canções, aprendeu
também a “voar”. Deixámos que ele
acostumasse a voar dentro de casa,
para não privá-lo de sua habilidade
nata. No dia 23 de maio, depois de
termos vivido alguns dias turbulentos, por volta do meio dia o vimos
voar pela última vez. Não consigo
impedir as lágrimas ao relembrar.
Pibinho faz muita falta!
Tento fazer minha voz alcançar cada vez mais corações, na esperança de que se alguém houver
encontrado uma calopsita cinza,
cabecinha toda branca (sem bochechas vermelhas), uma asa cinza e a
outra com a ponta branca, desaparecida nas imediações da Rua das
Margaridas, Chácara Primavera,
nos avise:
Suely - 33268929 (residencial)
ou 91958134 (celular)

Pelas ruas...
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ATÉ NOVEMBRO, NÃO VAMOS ESQUECER DELES

BUSCANDO PELO PIBINHO

A dona da avezinha “fujona” está desesperada com a perda
e não mede esforço para recuperar o animal.
Em sua busca vale enviar carta para o jornal e anunciar pelas ruas.
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RESISTÊNCIA DE MORADORES E AMBIENTALISTAS PRESERVA LAGO DO CAFÉ

Câmara aprova nova área para PF
A Câmara de Campinas aprovou, no dia
19 de junho, o substitutivo ao projeto de lei
503/11, de autoria do
prefeito Pedro Serafim
Jr, que autoriza a Prefeitura a doar um terreno público de 13,5 mil
m2 na Avenida Carlos
Grimaldi (bairro Bela
Vista) para a construção da nova sede do Departamento de Polícia
Federal em Campinas.
Pelo projeto original, a
delegacia seria construída em área de 16,8 mil
m2 dentro do Lago do
Café.
A proposta original
encontrou resistência
de moradores do Parque Taquaral e ambientalistas. Eles alegavam
que, além de ser área de
preservação ambiental,
o bairro não comportaria a nova demanda de

Nova área, na Vila Boa Vista, tem localização estratégica, segundo o comando da Polícia federal, por estar próxima à Rodovia D. Pedro I

PRESERVAÇÃO DO VERDE

Viveiro homenageia Toninho

Viveiro de mudas tem exmeplares trazidas da tulha da casa do ex prefeito morto

Uma pequena cerimônia na
manhã de 16 de junho oficializou a denominação “Antônio da
Costa Santos” para o viveiro de
mudas do Parque Portugal. Localizado no portão 3 da Lagoa
do Taquaral, ao lado da oficina
dos bondes, o viveiro nasceu
de uma iniciativa dos próprios
funcionários do parque e do
DPJ, que começaram a colher
sementes e produzir mudas das
árvores existentes no local, para
facilitar a recomposição vegetal
da área de lazer.
Como o trabalho deu certo

e a produção aumentou, já foram doadas 1,5 mil mudas para
a população e, atualmente, estão
sendo formados cerca de 4 mil
brotos de ipê, palmeira, mogno,
pitangueira e amoreira, entre
outros. Ao lembrar do apreço do
ex-prefeito pelas áreas verdes,
os funcionários resolveram homenageá-lo. O estoque de mudas praticamente zerou depois
que o JAT publicou uma matéria
sobre o viveiro em março deste
ano. Qualquer pessoa pode retirar mudas no local, gratuitamente.

trânsito que a delegacia
iria gerar. A nova sede
da PF abrigará os serviços administrativos e
de investigações do crime organizado, além da
prestação de serviços
públicos (como emissão de passaportes) e
atendimento a estrangeiros.
O terreno na Av.
Carlos Grimaldi foi cedido à Prefeitura em
ação judicial e a sugestão de ser repassado à
PF foi do promotor do
Meio Ambiente, José
Roberto Albejante. “O
terreno foi vistoriado
por engenheiros e atende plenamente às nossas demandas” disse o
delegado-chefe da PF
em Campinas, Sebastião Pujol, que espera
colocar a nova sede em
funcionamento em menos de cinco anos.

QUESTÃO DOS CARRAPATOS AINDA IMPEDE ABERTURA

Parque aguarda vistoria sanitária
A limpeza do Lago do Café,
iniciada em dez/2011, teve sua
quarta etapa concluída pelo Departamento de Parques e Jardins
(DPJ) e agora aguarda vistorias
da Vigilância Sanitária Municipal e da Superintendência de
Controle de Endemias (Sucen),
que farão análises no ambiente
para constatar se a medida foi suficiente para eliminar os carrapatos ou se ainda serão necessárias
novas providências.
O método de limpeza executado se baseia na roçagem bem
rente do mato, que é retirado por
máquinas e enterrado em valas
no próprio local, sem utilização
de produtos químicos. O diretor
do DPJ, Edson Roberto Navarrete, diz que “a incidência direta
do sol no mato rente e no solo
extermina o ácaro (carrapato)”,

Depois de capinado, o mato foi enterrado em buracos feitos no próprio parque

por isso, além do mato estão sendo removidas também as árvores
existentes na área contaminada
pelos carrapatos.
Localizado em uma área de
330 mil metros quadrados, na
Avenida Heitor Penteado, em

frente a entrada principal do Parque Portugal (Lagoa do Taquaral), o Lago do Café foi fechado
para visitação pública em outubro de 2008, após a incidência de
casos de febre maculosa, inclusive com morte de funcionários.

SAÚDE ANIMAL

Gatos do Taquaral serão castrados
O controle da população
de gatos no interior do Parque Portugal (Taquaral),
hoje estimada em 130 animais
abandonados, depende da colaboração da população. Uma
reunião realizada em junho
entre a Prefeitura, o Conselho Municipal de Proteção e
Defesa dos Animais e ONGs
definiram implementar algumas medidas. A vacinação e
castração dos animais, a ins-

talação de placas informativas incentivando denúncias
de abandono, a padronização
das “casinhas” e a alimentação
apenas com ração fornecida
por protetores são algumas
ações anunciadas.
“A Prefeitura não tomará nenhuma medida drástica
contra os animais, mas é preciso que a população colabore”,
afirma o diretor do DPJ, Edson
Navarrete. Os participantes

do Conselho pedem que a população, além de não abandonar os felinos no Parque, pare
de alimentar os animais. Após
a implementação das medidas
anunciadas, o Conselho promoverá feiras de doação, além
de disponibilizar a doação
pela internet. A superpopulação de gatos, foi colocada no
“balanço de problemas não resolvidos” publicado pelo JAT
na edição de janeiro/2011.

4
REVOLTA DOS ENVOLVIDOS AUMENTA A CADA REUNIÃO

Contaminação emperra novamente
“Mais uma vez a ineficiência da Prefeitura emperrou uma
possível solução para a descontaminação do bairro Mansões
Santo Antonio”. O desabafo, de
um dos proprietários de apartamentos no residencial Parque
Primavera presente na reunião
da Câmara no dia 12 de junho,
resume o sentimento de quem
aguarda desde 2001 a entrega
do imóvel pago. É que nessa
reunião foram divulgados documentos enviados pelo promotor
José Roberto Carvalho Albejante, informando que a verba que
vem sendo anunciada como alternativa pelos representantes
da Prefeitura, dificilmente poderá ser liberada para este fim.

Desde agosto/2011 representantes da Prefeitura divulgam a
intenção de solicitar verbas de
um fundo ligado ao Ministério
Público que teria recursos da
ordem de R$ 29 milhões, para
usar na conclusão dos estudos
que indicarão o nível atual da
contaminação, considerada a
mais grave do município. O promotor público, entretanto, explicou que além de encaminhar
os ofícios para o processo errado, mesmo depois de ter sido
alertada para isso, a Prefeitura
não tem tomado as providências
necessárias para a utilização dos
recursos em ações já julgadas.
“O dinheiro se destina ao
cumprimento de outras conde-

nações obtidas pelo Ministério Público em face da Prefeitura, cujo descumprimento
vem implicando em multas
diárias milionárias, agravando
as finanças públicas. O acordo
para a utilização do dinheiro
prevê a possibilidade de cancelamento das multas quando
as condenações forem cumpridas. Nem assim, contudo,
o Município se mexe para
proceder as licitações das providências voltadas ao cumprimento das condenações”, diz o
promotor.
Somente depois de avaliar
quantas ações já tem acordo
para uso desta verba, levantar
o valor total que será utilizado

para cumprir as condenações,
efetivar as licitações e firmar
os contratos, é que poderão ser
avaliadas outras demandas para
o dinheiro depositado, se ainda
houver recursos. Outra possibilidade seria usar a alienação judicial dos apartamentos da Concima para o custeio das pesquisas,
mas esta solução, além de morosa, dependeria da Prefeitura assumir os custos da investigação
tendo os imóveis como garantia
de ressarcimento posterior.
Diante deste impasse, a revolta voltou a tomar conta dos
proprietários. “A Prefeitura é
fraca, não conseguiu fazer a
Concima cumprir sua parte no
acordo e os únicos penalizados

fomos nós” dizem os representantes do grupo que acompanha
o caso. Eles querem uma reunião com o atual prefeito para
tentar um novo direcionamento
do caso e se preparam para uma
grande mobilização pública. A
área envolvida pela contaminação provocada pela indústria
química Proquima começa no
terreno onde a Concima construiu o residencial Parque Primavera, na rua Hermantino
Coelho, e se espalha 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.

SACOLAS PLÁSTICAS

PROJETO SOCIAL TIRA JOVENS DAS RUAS

CIDADANIA COM BOM HUMOR

Procon autua
supermercados
Walmart e
Carrefour

Zelacamp busca voluntários

Site elege o “Buraco Rei”

A equipe de fiscais do Procon de Campinas realizou várias autuações em supermercados no mês de junho, por
não oferecerem alternativa
gratuita de embalagem para
os consumidores transportarem suas compras e, também,
por não apresentarem o preço
nas sacolas retornáveis. Entre
os autuados, estão o Walmart
e Carrefour, ambos na Rodovia D. Pedro.
O Procon iniciou as vistorias após a decisão do Conselho Superior do Ministério
Público Estadual decidir pela
suspensão do acordo que pôs
fim à distribuição gratuita das
sacolinhas plásticas, firmado
entre Promotoria, Procon-SP
e Apas (Associação Paulista
de Supermercados), por entender que apenas o consumidor havia sido penalizado.
Antes desta decisão o Supermercado Dalben (Taquaral e Barão Geraldo) anunciou
que não cobraria pelas sacolas
plásticas. Os consumidores
podem ajudar na fiscalização
denunciando pelo telefone 151
ou www.procon.campinas.
sp.gov.br
A VOLTA DAS SACOLAS
A juiza Cynthia Torres
Cristófaro, da 1ª Vara Central
da capital paulista, decidiu, na
segunda-feira pela volta das
sacolas plásticas gratuítas em
definitivo a partir do dia 27 de
junho.

Grupo de atletas do “Barril da Alegria” de Joaquim Egídio

A Associação de porteiros, jardineiros, zeladores, faxineiros e
outros trabalhadores condominiais
(Zelacamp), continua buscando
parcerias com empresas e voluntários interessados em apoiar o trabalho social realizado pela entidade.
Um grupo de atletas já recebe
treinamento no projeto Barril da
Alegria. “São jovens que saíram das
ruas e hoje recebem orientação esportiva, cívica e social no distrito

de Joaquim Egídio”, conta o presidente da entidade, Marcelino da
Costa. Ele diz que com mais voluntários e recursos , seria possível ampliar o projeto para outros bairros.
Os interessados em ajudar podem entrar em contato com a Zelacamp pelos telefones 3304 9017
/ 9672 2208 / 9183 5967, ou realizar doações na conta da entidade
no Banco do Brasil: Ag. 1890-2 /
CC: 3088-0.

Um concurso promovido em
Campinas pretende eleger o pior
buraco da cidade em rua pavimentada. A iniciativa usa o bom
humor para tratar de um problema crítico: a péssima qualidade do
asfalto. A promoção é das equipes
que administram a fan page “Festival de Buraco” no facebook e o
site “Cidade Reclama”. Para participar do concurso e indicar um
buraco em situação crítica, basta
enviar uma foto para o site www.
cidadereclama.com.br até o dia 14
de julho. Os três piores buracos serão divulgados no dia 15 de julho e
os vencedores ganharão um título
de “cidadão atuante”, além de uma
coroa e faixa personalizada.
A fan page “Festival de Buraco”
foi criada no final do ano passado
por um grupo de universitários
como uma maneira de reunir reclamações sobre os buracos nas

ruas pavimentadas da cidade de
Campinas de forma satirizada. A
iniciativa ganhou popularidade
- já tem 2.621 seguidores - e dela
surgiu a ideia de criar o site “Cidade Reclama” para reunir as principais reivindicações de melhorias
na cidade em geral, cobrando iniciativas da Prefeitura. O site, que
tem 325 reclamações registradas,
foi vencedor do Prêmio LocaWeb
na categoria de site inovador.
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APESAR DO ENVOLVIMENTO, POPULAÇÃO RECLAMA DOS RESULTADOS

OP elege Conselho Regional
Saúde, Segurança e Trânsito/Circulação foram as prioridades do Orçamento Municipal
selecionadas pelos moradores
dos bairros da região Leste,
atendidos pela Administração
Regional 3, durante a reunião
do Orçamento Participativo
(OP) realizada no dia 19/06, no
Parque São Quirino. A reunião
teve a participação de cerca de
40 pessoas e foram eleitos os
representantes do conselho de
moradores: Rosângela Godoi
(Núcleo Residencial Getúlio
Vargas), Lorival Macedo Carvalho (Chácaras Primavera),
Lucimar Belarmino Ildefonso
(Jardim Santana) e Ronaldo
José da Silva (Santa Cândida).
Eles comporão o futuro Conselho Municipal do Orçamento
Participativo (COP), que será
empossado no dia 5 de julho
e terão a missão de defender a
aplicação, em suas respectivas

Moradores da região leste da cidade participam da reunião que elegeu o Conselho

regiões, de recursos do orçamento geral da cidade.
Reunidos nos Fóruns de
Representantes Regionais e
Temáticos, esses conselheiros
representarão cerca de 50 mil
habitantes da AR-3 e ajudarão
a definir as prioridades de aplicação de 10% do Orçamento
Municipal de 2013, estimado
em R$ 4 milhões. O coordenador do OP, Alfredo Gomes,
informou que o plano da atual
administração “é contemplar o
máximo possível de demandas
apontadas através das assembleias do OP, porém sem perder
de vista o pagamento de dívidas
herdadas de gestões anteriores
e a retomada de obras importantes que se encontram paralisadas”. As informações sobre o
OP estão disponíveis no portal
da Prefeitura.
Durante a assembleia, alguns moradores criticaram os

encaminhamentos anteriores.
Ronaldo da Silva, morador do
Jardim Santa Cândida, diz que
“o bairro conseguiu aprovar
em 2010 o Plano Comunitário
de Asfalto para ser executado
em 2011, mas não viu o projeto sair do papel”. Para Mara
Arlete Araujo, da comunidade
Getúlio Vargas (núcleo residencial agregado ao São Quirino)
que por quatro anos participou
como conselheira eleita do OP,
“pouca coisa avançou”. Ela atribui a baixa participação da população na reunião (apenas 34
moradores com direito a voto)
à “descrença neste instrumento”. Mas o coordenador ressalta
que “o OP é uma forma de participação direta da população,
possibilitando as comunidades
se organizarem para discutir
as formas de arrecadação e as
prioridades de investimentos da
Prefeitura”.

PARCERIA GARANTE A MANUTENÇÃO

POPULAÇÃO VIZINHA NÃO OPINA MAIS

Empresas assumem praças

Decreto altera Lei das Antenas

O programa de adoção de
áreas públicas foi ampliado no
dia 5 de junho, com a assinatura
de 53 novos termos em que empresas assumem a manutenção
de espaços destinados a praças.
Atualmente, a cidade conta com
2.100 praças urbanizadas, sendo 500 adotadas. No novo lote,
quatro estão localizadas no Taquaral.
A área verde entre as Ruas
Fernão Lopes com Jorge Figueiredo Correa foi adotada pela
Rondaweb Controles Com.
de Produtos Ltda, de Sumaré.
A manutenção da Praça Salim
Elias Zakia, (localizada na Avenida Imperatriz Leopoldina,
n° 609) foi assumida pela KI-DOG Brasil, enquanto a Praça
Luis Carlos Alvarenga Rangel
(entre as Ruas Jorge De Figueiredo Correa, Henrique Oswald

e Maria Carolina Penteado Benetti - atrás do Lago do Café)
foi adotada pela escola Curumin
(Sociedade de Educação, Pesquisa e Cultura Escola Moderna
LTDA) e a Praça Antonio Elias
Zogbi (na Av. Nossa Senhora de
Fátima) assumida pela Portal
Publicidade LTDA.
Instituído pela Lei Municipal 10.704 (dez/2000), o programa permite que áreas destinadas a praças sejam adotadas por
empresas, órgãos públicos, entidades e ou comunidades a partir
de um projeto de arborização,
avaliado pelo Departamento
de Parques e Jardins (DPJ). Os
adotantes assumem a responsabilidade pela manutenção, conservação, recuperação, arborização e iluminação da área. Em
troca, podem fazer publicidade
no local.

MZ4 VOLTA A SER DISCUTIDA EM JULHO

Unicamp estudou a região
O plano de gestão da Macrozona 4, que abrange os
bairros da região, voltará a
ser discutida com a comunidade nos dias 13 de julho e 1º
de agosto, partir de 18h30 no
Salão Vermelho da Prefeitura.
Nestas datas a Secretaria
de Planejamento promete
“apresentar o trabalho realizado pela Unicamp mostrando a caracterização da
região, o levantamento de

dados para identificação de
problemas e potenciais, incluindo ainda o balanço das
oficinas realizadas junto à
população desse território”,
adiantou o secretário Alair
Godoy.
O diagnóstico da região foi
realizado pela Faculdade de
Engenharia Civil, Arquitetura
e Urbanismo (FEC) da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), em parceria com a
equipe técnica da Seplan.

Um decreto publicado pelo
Diário Oficial do Município em
31/05 anulou o artigo que exigia consulta aos vizinhos para
a instalação de antenas de telefonia celular em Campinas. O
artigo que tratava da consulta
popular foi considerado inconstitucional pela 8ª Câmara
de Direito do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo.
Agora, a Administração
municipal ingressará com uma
ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), especificando a inconstitucionalidade
desse artigo da lei municipal
nº 11.024. A justificativa é que
“em função da negação dos moradores em praticamente todos
os casos, a legislação tornou-se
impraticável pela Secretaria
Municipal de Urbanismo”.
As associações de moradores da região, que vinham
denunciando instalações irregulares, avaliam a medida com

Fonte de renda: proprietários de prédios cobram das operadoras pela ocupação do espaço

cautela. A autorização de instalações irregulares de antenas
de foi um dos temas dos escândalos que abalaram a cidade no
ano passado, com suspeita de
favorecimento de ex-diretor da
Prefeitura.
A liberação de alvarás havia
sido suspensa há cerca de sete

anos e foram acumulados 400
pedidos de operadoras para
instalação em diversos pontos
da cidade. A própria Prefeitura
reconheceu que não tinha controle das instalações e que faltavam regras para fiscalização,
que precisam ser regulamentadas agora.

CRUZAMENTO CONTINUA PERIGOSO

Semáforo fica só na promessa
A construção de uma ilha para
instalação do semáforo no cruzamento da Avenida Padre Almeida Garret com Rua Fernão
Lopes foi adiado novamente. O
Coordenador das Administrações Regionais e Subprefeituras
(Coar), João Guedes, disse que
“as obras referentes à implantação do conjunto semafórico não
sairão no prazo previsto, por
problemas técnicos, mas todo
empenho está sendo concentra-

do para que elas ocorram até o
final do ano”.
A demanda foi apresentada em
junho de 2009 pela Associação
de Moradores do Parque Taquaral (AMO Taquaral), com apoio
dos colégios Farroupilha e Jaime
Kratz, além do CAPS Esperança, em decorrência do trânsito
congestionado no cruzamento e
ocorrência de acidentes.
A Emdec encaminhou para a
Prefeitura, em março de 2011, o

projeto de obras para alteração
da geometria que antecede a
instalação do semáforo. A prefeitura já anunciou duas datas
(5/10/11 e 15/06/12) para iniciar
a instalação, mas não cumpriu
nenhuma. Para o presidente da
AmoTaquaral, Markus Nydegger, é “decepcionante ver que
nada acontece na Secretaria de
Serviços Públicos, onde o projeto está pronto e aprovado há
tempos”.
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Moradores reclamam de marcenaria

Reitor é nomeado para a Fapesp

Moradores da rua João Preda
aguardam uma providência da
Prefeitura para impedir os incômodos causados por uma marcenaria que funciona na rua, principalmente no período noturno.
Eles protocolaram em janeiro
um abaixo assinado com a adesão de 45 moradores solicitando
providências, mas somente no
dia 22 de junho o fiscal conseguiu notificar o proprietário do
local. Ele alegou, segundo o co-

ordenador da Fiscalização, Jerry
Andrade, que “o equipamento
instalado no local é de uso particular e não comercial”.
Os moradores, entretanto,
tem outra versão. Eles afirmam
que a marcenaria funciona no
número 238 da rua João Preda
desde fevereiro de 2011, principalmente no período noturno,
com forte cheiro de produtos
químicos e poeira da lixadeira,
além do trânsito de caminhões

que descarregam madeira. Ainda segundo os moradores, em
função de fiscalizações anteriores o estabelecimento foi
fechado entre dezembro/2011
e março deste ano, voltando a
funcionar após as mudanças na
secretaria de Urbanismo. Eles
pedem o cumprimento do respeito à lei de zoneamento. O
processo está em andamento na
Prefeitura, onde não tem prazo
para ser concluído.

GASOLINA NOS POSTOS

Preço varia em mais de R$ 0,40
A Petrobras anunciou na
sexta-feira (22) um aumento nos preços da gasolina e
do óleo diesel nas refinarias.
Mas apesar do governo garantir que abriu mão de um
imposto para que a alta não
chegue ao consumidor, o cenário nos postos de combustível da região deixa dúvidas.
Se o consumidor procurar
vai conseguir abastecer seu
veículo com gasolina, no Posto Cazzonato da Rua Carolina Florence, n° 590, pelo preço de R$ 2,279 enquanto há
vários outros estabelecimentos vendendo o produto a R$
2,699. A economia chega a R$
0,42 por litro do combustível.
As explicações para a diferença de preço são as mais
diversas por parte dos proprietários de postos. Carlos

PEQUENOS
CARRETOS
(19) 7826-0455
ID 113*11990

Alonso, do Posto Santana,
próximo à Cidade Judiciária
vendia a gasolina comum por
R$ 2,399 o litro. Depois do
anúncio do aumento nas refinarias, ele alterou o valor do
produto para R$ 2,699.
“A diferença é apenas na

nossa margem de lucro pois
continuo pagando o mesmo
preço para a distribuidora e
as notas fiscais estão à disposição para provar” ele justifica.
A política de preços para
os combustíveis é muito
complexa. São vários os
fatores que interferem no
preço final, a começar pela
bandeira. Os estabelecimentos chamados de “Bandeira
Branca” são os que conseguem oferecer preços mais
baixos.
É o caso do Posto Poiares, que fica na Rua Mons.
Jeronimo Bagio, n° 126, que
vende a gasolina comum a
R$ 2,447 o litro. Já os postos
da Shell e Ipiranga vendem o
produto a R$ 2,699 e da Petrobras a R$ 2,697

Em decreto publicado no
Diário Oficial do Estado de São
Paulo de 23 de junho de 2012,
o governador Geraldo Alckmin
nomeou Fernando Ferreira Costa para integrar, como membro,
o Conselho Superior da FAPESP.
Ele é o atual reitor da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp) é professor titular
da Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp.
Graduou-se pela Faculdade

de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo
(1974), onde fez residência
médica (1975-1977), mestrado
(1979), doutorado (1981) e livredocência (1986).
Entre 1987 e 1989, cumpriu
estágio de pós-doutorado na
Yale School of Medicine, nos
Estados Unidos. É membro da
Academia Brasileira de Ciências.Ingressou no Departamento de Clínica Médica da FCMUnicamp em 1990 .
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123 CONDOMÍNIOS
60 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

ROTEIRO 1
1.CONDOMÍNIO AQUARELA – Rua Egle Belintani, 01
2.CONDOMÍNIO FASCINA – Rua Adelino Martins, 500
3.IGREJA SÃO JERÔNIMO – Rua Arq. José da Silva,		
4.NOVO COND – Rua Arq. José da Silva 1023
5.ACADEMIA TRIBOS – Rua Arq. José da Silva,
6.RES. COLIBRIS –R. Antonio N. Braga, 236
7.VIL COSA BELLA-R. Antonio N. Braga110
8.VIL CORSEGA-R. Antonio N. Braga, 76
9.AMOSCA – Rua Lauro Vanucci, 1.670
10.CONDOMINIO JACARANDÁ – Rua João Batista Oliveira,
11.COND. VIL. STA. CANDIDA – Rua Léa S. Ducovini, 90
12.CIATEC – Rua Arq. José da Silva,
13.VI LORRANE-R. Prof. Luiz de Pádua, 300
14.VIL LATIFE-R. Prof. Luiz de Pádua, 200
15.VIL VITÓRIA-R. Prof. Luiz de Pádua, 120
16.VIL CHATEU TIVOLI-R. Prof. Luiz de Pádua, 63
17.CHAMPS ELIZES-R. Arq. José A. Silva, 784
18.ILHAS DO CARIBE-R. Arq. José A. Silva, 761
19.CIDADES DI ITÁLIA-R. Arq. José A. Silva, 719
20.SUPERM MEU GAROTO
21.DOLCE IVERE-R. Lauro Vannucci, 851
22.ELO METALIZAÇÃO
23.BAR DO GUINA
24.PAN. ESQ. ESTUDANTE-R. Luiz Otávio, 150
25.BANCA DO ITAÚ-R. Luiz Otávio, 148
26.PASTELARIA - . Luiz Otávio, 148
27.POLICAMP - . Luiz Otávio, 148
28.VIL CEREJEIRAS-R. Ambrógio Bisogni, 220
29.COLINA VERDI-R. Ambrógio Bisogni, 180
30.ANTILHAS-R. José Luiz C. Moreira, 202
31.ÓPERA HOUSE-R. José Luiz C. Moreira, 120
32.PORTO VITÓRIA - R José Luiz C. Moreira, 183
33.PLAZA LIGTH - R. Hermantino Coelho, 195
34.CIDADE NOVA - R. Hermantino Coelho, 255
35.ALDEIA DA MATA- R. Hermantino Coelho, 299
36.DRAM VISION – Rua Clovis Teixeira,
37.MARINA – Rua Clóvis Teixeira,
38.CANADÁ – Rua Hermantino Coelho, 501
39.SPÁZZIO COPENHAGEN – Rua Hermantino Coelho, 734
40.PARQUE PRIMAVERA – Rua Hermantino Coelho, 758
41.CONDOMÍNIO SHINE, Rua Hermantino Coelho,
42.PARK INDIANAPOLIS – Rua Hermantino Coelho, 841
43.ILHA BELLA – Rua Hermantino Coelho, 901
44.MOISÉS BITTAR – Rua Hermantino Coelho, 955
45.PADARIA NOVA DIAMENTE
46.GARDEM CLUB – Rua Hermantino Coelho, 1000
47.CONDOMÍNIO PIÁCERE – Rua Hermantino Coelho, 1127
48.CONDOMÍNIO VIVERE – Rua Luiz de Oliveira, 145
49.EDUARDO MELLO, Rua Luiz de Oliveira, 327
50.CONDOMÍNIO GAROPABA – Rua Egle Belintani
51.ASSOCIAÇÃO PARQUE DAS FLORES
ROTEIRO 2
52.EDEM ROCC – Rua Jasmim, 880
53.ANDRÉA PALADIO – Rua Jasmim, 840
54.PANIFICADORA DI FIORI - Rua das Hortencias, 960
55.BANCA DE JORNAIS JASMIM
56.CONDOMÍNIO RIO TAMISA – Rua Jasmim, 750
57.ACADEMIA EXTREME
58.FARMÁCIA JASMIM
59.ESCOLA DE INGLÊS
60.PICANHARIA JASMIM
61.CONDOMÍNIO SUMMER DREAM – Rua Jasmim, 560
62.CODNOMÍNIO RARITHÁ – Rua Jasmim, 466
63.CHÁCARA PRIMAVERA – Rua Jasmim, 241
64.ALDEIA DA SERRA – Rua Jasmim, 350
65.RIO TOCANTINS – Rua Jasmim, 250
66.ALDEIA DA LAGOA – Rua Jasmim, 190
67.JANGADAS – Rua Jasmim, 170
68.ANTUÉRPIA – Rua Izabel Negrão Bertoti, 101
69.MAIAMI GARDENS – Rua Izabel Negrão Bertoti, 100
70.AREIAS DE PRATA – Rua Izabel Negrão Bertoti, 141
71.AREIAS DE OURO – Rua Izabel Negrão Bertoti, 161
72.VILLAGE DE FIRENZE – Rua Hermanetino Coelho, 77
73.VILLAGE DI VENEZIA – Rua Luiz Otávio2001
74.AUTO POSTO ESSO
75.CITTÁ DI ROMA – Rua Jasmim, 02
76.LOTÉRICA LAS CASAS
77.VAREJÃO LAS CASAS
78.ACADEMIA LAS CASAS
79.RESIDENCIAL DOS CRAVOS – Rua dos cravos, 36
ROTEIRO 3
80.ALCANTO UNO-R. Álvaro Bosco, 146
81.S.O DELLA FELICITÁ-R. Álvaro Bosco, 157
82.S. DELLA ISPIRAZIONE-R. Álvaro Bosco, 95
83.S. DELLA NATURA-R. Álvaro Bosco, 50
84.S. DELLA LUMME-R. Sta M. Rossello, 905
85.RESERVA ARAAM-R. Aglair B. V. Boas, 671
86.RESIDENCIAL LE SOLEIL – Rua Aglair B.V. Boas, 425
87.HOUSE TOWER I E II-R. Carlos Mazzoni, 72
88.ACCANTO DUE-R. Carlos Mazzoni, 55
89.RES. ORIGINAL-R. Dr. Fernando F. D. S., 48
90.ECO RESIDENCE-R. Thereza M. B., 46
91.ILHA DAS FLORES-R. Rua Aglair B., 169
92.VILLA BELLA-R. Zerilo P. Lopes, 651
93.IPARQUE DO LAGO-R. Zerilo P. L., 477
94.PQ. DOM PEDRO-R. Luiz Pasteur, 75
95.GARDEN HILL-R. Eunice V. R. Navero, 781
96.AMPAT – Rua Eunice R. Navero, 234
97.TAQUARAL-R. Eunice V. R. Navero, 1070
98.PARQUE DOS IPÊS-R.José L. Rego, 665
99.RESEDÁ-R. Afrânio Peixoto, 601
100.CONDOMÍNIO GAIVOTAS – Rua Afranio Peixoto, 777
101.MONTE CARLO-R. Afrânio Peixoto, 793
102.FAZ. TAQUARAL-R. Afrânio Peixoto, 855
103.RIVIERA JARDIM-R. Afrânio Peixoto, 900
104.PQ TAQUARAL-R. P. Domingos G., 496
105.VIVENDAS-R. P. Domingos Giovanini, 577
106.TROPICAL-R. Latino Coelho, 1301
107.PARQUE ALEGRO-R. Latino Coelho, 1343
108.SUPERMERCADO TODO
109.VILLA VERDE-R. João Chatti, 112
110.PARQUE TAQUARAL-R. Fernão L., 1400
111.PAN IMPÉRIO DOS PAES
112.ANTONIO CARLOS-R. P. Antonio Vieira, 76
113.FRANKLIN-R. P. Antonio Vieira, 64
114.JOSIANE-R. P. Antonio Vieira, 6
115.PAN MASSA NOBRE-R. P. Manoel B., 942
116.SORVETERIA SERGEL-R. P. Manoel B., 944
117.COND.JARDIM DO TAQUARAL – Av. I. Leopoldina, 550
118.COND. HELVOR PRIVILEGE – Rua Baronesa G. Res., 534
119.ED. DR. OTÍLIO LAPENH – Av. Heitor Penteado, 44
120.EDIFÍCIO ROSANA – Av. Heitor Penteado, 94
121.EDIFÍCIO DONA ELISA – Rua Ines de Castro, 595
122.AUXILIDADORA I-R. Theodureto C., 488
123.AUXILIADORA II-R. Fernão Lopes, 1907
124.ANDORRA-R. Pedro V. da Silva, 144
125.LUXEMBURGO-R. Pedro V. da Silva, 415
126.VIL CALIFÓRNIA-R. Pedro V. da Silva,
127.VIL FLÓRIDA-R. Pedro V. da Silva,
128.VIL DA PRAÇA-R. João V. do Couto, 305
129.PANIFICADORA SANTO EXPEDITO
130.BANCA DIA-Av. Pamplona, 383
131.CONDOMINIO STA GENEBRA – Av. Sta Genebra 480
132.COLINE DE SUISSE-R. Guatás, 250
133.PAN. E LANCHONETE STA. GENEBRA
FONES: 3208-2090 / 3208-1217
134.BANCA BERALDO-R. Joaquim M. M., 16
135.POSTO DE SAÚDE SANTA GENEBRA
ROTEIRO 4
136.GREEN VILLAGE-R. das Hortências, 781
137.CONDOMÍNIO – Rua da Hortências, 791
138.VILLAGE CAMPANIA-R. Hortências, 641
139.SUNSET VILLAGE-R. Hortências, 415
140.PLACE RESIDENCE-R. F. Lopes, 1101
141.ASSOCIAÇÃO DO TAQUARAL
142.PINHEIRO-R. Fernão Lopes, 1067
143.VILLAGE CHOPIN-R. Latino Coelho, 421
144.PQ PORTUGAL-R. Sold. Percílio N., 628
145.PARQUE DA LAGOA-R. Jorge F. C., 503
146.LA TORINO-R. Jorge F. Correia, 944
147.VILLA DI CAPRI-R. Jorge F. C., 1000
148.AMO CHAC. PRIMAVERA I – Rua Emerson J. M., 1.710
149. DI MONTALCINO-R. Emerson J. M., 1667
150.PETIT VILLAGE-R. Emerson J. M., 1455
151.PORTAL PRIMAVERA – Rua Emerson J. M. 1359
152.AMO CHÁCARA PRIMAVERA II – Rua E. J. Moreira 1306
153.VILLE BURLE MAX-R. Emerson J. M., 1087154.
154.CONDOMÍNIO ROXO – Rua das Camélias, 95
155.CEDRUS-R. das Camélias, 118		
156.VILA DAS CAMÉLIAS – Rua Camélias 355
157.CAMÉLIAS-R. das Camélias, 399
158.VILA FÊNIX – Rua das Camélias,
159.GIRASSOL-R. Girassol, 54
160.ROBERTO CABELEREIROS - R. Jorge F.
161.PAN PRIMAVERA-R. Jorge F.,1030
162.GALERIA PRIMAVERA
163.RAQUEL M. –R. Pereira Coutinho, 151
164.ANA CAROLINA-R. Pereira Coutinho, 111
165.LAGOA – DISPLAY-Av. H. Penteado, S/N
166.4o D P-Av. Heitor Penteado, S/N
167.D. ESMERALDA-R. Luiza de Gusmão, 591
168.VILA VULCANO-R. Diogo Alvarez, 2.370
169.DOS CASTELHANOS-R. Euclides V., 647
170.EUCLIDES-R. Euclides Vieira, 661
171.PAN S. GERALDO-R. Bento A. C., 478
172.BANCA S. GERALDO-Av. Bento A. C., 500
173.CHURRASCARIA ESTANCIA
174.RAMALHO-R. Lafayete A. Camargo, 12
175.PAN SANTUZA-Av. Anita Moretszom, 738
176.SUPERM FELTRIN-Av. Lafayete A. C., 116
177.POSTO DE SAÚDE SÃO QUIRINO
178.POSTO DE SAÚDE TAQUARAL
179.CIDADE JUDICIÁRIA-R. Bento A. C., S/N
180.CAMARA MUNICIPAL
181.PREFEITURA MUNICIPAL
182.AGENCIAS DE PUBLICIDADE
183.DIVERSOS CORREIOS

PERSONAGEM

Fabi, revelação na Exposamba

Fabiana, de preto, entre Lecy Brandão e seu parceiro Bruno Cabral no encerramento do evento

A primeira versão da maior
mostra de sambas já realizada no
Brasil, a Exposamba São Paulo,
revelou um novo talento campineiro: a jovem compositora Fabiana Anjos, 24 anos. Estudante
de Letras na Unicamp e moradora no Taquaral, onde nasceu, ela
conquistou o 3º lugar na categoria Voto Popular com o samba
“À minha maneira”, que recebeu
39.375 votos de internautas.
O desabafo de uma desilusão amorosa, rabiscado durante
as férias de 2009, ficou perdido
em um caderno até que Fabiana
soube do concurso, dois anos
depois. Revendo suas composições, achou que aquele texto
era perfeito para samba. No estilo gafieira, faz metáforas bem
humoradas dos dissabores de
uma relação mal sucedida com
um “mané galinha”. Sua música
concorreu com cerca de mil sambas inscritos de todo o país, dos
quais foram selecionados os 10
melhores após várias etapas de
eliminação.
“Embora tenha sido bem autobiográfica, a música criou uma
identificação com as pessoas e
isso me surpreendeu”, revela.
Bruno Cabral, que é estudante de
regência na Unicamp, foi responsável pelos arranjos que deram o
balanço ideal à melodia. Mas sem

acreditar que pudesse vencer, ela
participou da primeira eliminatória e viajou no dia seguinte
para um trabalho voluntário na
África. No retorno, encontrou o
samba já na etapa final, interpretado por uma amiga.
Na rotina de estudo e trabalho, Fabiana dá aulas de Português e Inglês em plantão e
recuperação do colégio Notre
Dame. O prêmio de R$ 20 mil,
entregue no dia 30 de maio no
Sesc-Pinheiros, em São Paulo, foi
o incentivo que precisava para
gravar seu primeiro CD autoral,
acompanhada pelo parceiro musical Bruno Cabral. O álbum está
sendo finalizado e a partir de
agosto será divulgado, como forma de alavancar uma nova etapa
da carreira.
Desde que nasceu Fabiana
mora no Taquaral, ao lado do
Lago do Café (Rua Francisco
Pereira Coutinho), onde curte
as áreas de lazer disponíveis
. “É um grande prazer abrir a
janela e ver todo esse verde, é
um privilégio ter um local tão
legal assim por perto, mas ao
mesmo tempo é uma pena que
tenha ficado tão largado” comenta, ao falar do parque vizinho ao seu prédio, que está
fechado à população desde
2008.

8

Roteiro Cultural
Roteiro de Férias

No mês das férias tem programação especial para a criançada

TONICO’S BOTECO

ADONIRAN BAR

Rua Barão de Jaguara, 1373
Campinas/SP
Fone: (19) 3236-1664

Rua Francisco Glicério, 1833
Valinhos/SP
Fone: (19) 33227-9939

Exposição
Missa do Vaqueiro
Será aberta no dia 30 de junho
a exposição fotográfica Missa
do Vaqueiro, no Bar e Restaurante Entremanos, em Barão
Geraldo. A mostra reúne
trabalhos do fotógrafo João
Prudente. Entrada gratuita.
Visitação: de segunda a sábado, das 11h às 14h30 e quinta,
sexta e sábados também das
18h às 22h. Local: Av. Santa
Isabel, 493 – Barão Geraldo.
Informações: 3367.6510.
Mundos Paralelos
No dia 3 de julho acontece
a Vernissage da exposição
Mundos Paralelos, de Roberto Rossant, que demonstra
a realidade etérea que nos
envolve. Local: Espaço Carlos
Gomes – Livraria Saraiva Shopping Iguatemi. Visitação: de
3 a 31 de julho. Entrada gratuita. Informações: 3252.0223
As formas de acampamento
Fica aberta na Unicamp até
o dia 6 de julho a exposição
fotográfica “As formas de
acampamento”, sob a curadoria da professora Nashieli
Rangel Loera, pesquisadora
do Centro de Estudos Rurais
(Ceres). Visitação: das 9h às
22h, de segunda a sexta-feira.
Mais informações: 3521.1618.
Local: Hall de entrada da Biblioteca do IFCH – Unicamp
Barão Geraldo.
9º Círculo
De 21 a 28 de julho, a Galeria
Vertente recebe a exposição
9º Ciclo, do artista plástico
Paulo de Tarso. A mostra traz
quadros e esculturas inspirados na “Divina Comédia”,
de Dante Alighieri. Entrada
gratuita. Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 1h; aos
sábados, das 10h às 13h. Local:
Rua Dr. César Bierrembach,
179, Centro. Informações:
3043.7778.
MAM para novos artistas
O Museu de Arte Moderna de
Campinas (MAM) está convidando novos artistas plásticos

1011 - Unicamp Barão Geraldo.
Informações: 3521.7851.
Cinema
A Rosa
Como parte do ciclo It’s Only
Rock’n Roll, o Museu da
Imagem e do Som exibe no dia
28 de julho, o filme A Rosa. A
produção americana é de 1979.
Entrada gratuita. Horário:
19h30. Local: Rua Regente
Feijó, 859 – Centro. Informações: 3733.8800
Férias na Cultura
No mês de julho, a Livraria Cultura oferece programação especial
para as férias com contação de
histórias e oficinas de criatividade. As atividades começam no dia
4 de julho, com a história “Juca no
Sítio do Pica-pau Amarelo”. Local:
Livraria Cultura Shopping Iguatemi. Horário: às 16h. Informações:
3751.4033.
Hora da Criança
A Hora da Criança da Livraria Saraiva tem programação diária com
contação de histórias e oficinas
especiais para as férias de julho.
As atividades serão iniciadas no
dia 1º de julho, com a oficina jogo
da forca, com Arte & Manhas,
às 17h. Local: Livraria Saraiva
Shopping Iguatemi. Informações:
3252.0223.

para catalogar gratuitamente
suas obras de arte no site do
Museu. Para fazer parte do
acervo é preciso enviar um
arquivo contendo o currículo
do artista e até três fotografias das três obras mais recentes para o e-mail contato@
mamcampinas.com.br. Mais
informações: 3308-0856.
Música
Música em Cena
No mês de julho, o projeto
Música em Cena traz ao palco do Teatro SESC Campinas
o casamento entre a música e
o teatro. Espetáculos: Orfeu
Mestiço – Uma Hip Hópera
Brasileira (dia 19 - 20h30);
Noel Rosa, O Poeta da Vila e
Seus Amores (dia 20 – 20h);
Música para Cortar os Pulsos
(dia 21 – 20h) e Canção do
Beco (dia 27 – 20h). Local:
Rua Dom José I, 270 – Bon-

O Patinho Feio
Durante mês de julho, o Especial de Férias do Teatro Sotac
apresenta o espetáculo infantil O
Patinho Feio, no Teatro Carlito
Maia – Bosque dos Jequitibás.
Sessões: terça à sábado, 15h30 e
domingos em dois horários: 11h e
16h. Temporada: 30 de junho a 29
de julho. Informações: 3235.2266.
Festival de Férias
Entre 2 e 29 de julho, o Teatro
Amil oferece espetáculos infantis
de segunda à domingo, às 16h.
Espetáculos: A Dama e o
Vagabundo, O Patinho Feio,
A Galinha dos Ovos de Ouro, Tarde de Palhaçadas, A
Bruxinha que Era Boa e João e
o Pé de Feijão. Ingressos:
de R$15,00 a R$25,00.
Informações: 3756.9890.

fim. Informações: 3737.1500
Alceu Valença

Com 40 anos dedicados à
música brasileira, Alceu
Valença se apresenta no dia
21 de julho, no SESC Campinas. Ingressos antecipados a
partir de 1º de julho. Horário:
20h. Local: Rua Dom José I,
270 – Bonfim. Informações:
3737.1500.
Mês Mundial do Rock
Em comemoração ao Mês
Mundial do Rock, a Fnac
Campinas apresenta uma

Oficina do Hambúrguer
Como parte da programação
Férias na Fnac, no dia 5 de julho,
acontece a Oficina do Hamburguer para Crianças. Além de
montar o hambúrguer, a criançada
aprende sobre a importância do
consumo de alimentos nutritivos.
Entrada gratuita. Local: Fnac
Campinas – Parque Dom Pedro
Shopping. Horário: 19h.
IV Ecoférias Animal
Estão abertas até o dia
5 de julho as inscrições para o
IV Ecoférias Animal do Bosque
dos Jequitibás, curso de ecologia
voltado para crianças com idade
entre 6 e 12 anos.
O curso tem início no dia
9 de julho e vai até o dia 14. I
nscrições: 7806-5157, entre 8h e
17h. Valor: R$ 80.

programação de pocket-shows, que começam pela
apresentação de Mark Rio,
no dia 10 de julho com um
Tributo a Elvis. No dia 12,
Carina e Banda e no dia 13,
Ricky Furlani. Entrada gratuita. Horário: 19h.
Local: Fnac Campinas – Parque Dom Pedro Shopping.
Informações: 2101.2003.
Atividades
Domingo no Lago
No dia 1º de julho, o Espaço
Cultural Casa do Lago realiza
mais uma edição do Domingo
no Lago, com a apresentação do Quinteto de Cordas
OSU (Orquestra Sinfônica da
Unicamp), da peça teatral “O
Aniversário Mágico de Nana
Buh” e do coral Unicamp Zíper na Boca. Entrada gratuita.
Horário: à partir das 10h30.
Local: Rua Érico Veríssimo,

Teatro
Subversões 21
Estreia no dia 6 de julho, no
Teatro Amil o espetáculo Subversões 21 Stand Up Music,
um show de paródias musicais com Luís Salem, Stella
Miranda e Aloisio de Abreu.
Temporada: até 29 de julho.
Classificação 14 anos. Sessões:
sextas e sábados, 21h e domingos, 19h. Informações sobre
ingressos: 3756.9890.
O Fantasma da Máscara
Fica em cartaz de 7 a 29 de
julho, no Teatro Liceu, o musical infantil O Fantasma da
Máscara. O espetáculo é uma
adaptação livre que o autor
mineiro Victor Louis Stutz
fez do clássico “O Fantasma
da Ópera”. Temporada: sábados e domingos, às 16h. Ingressos: R$40 (R$20 – meia).
Local: R. Baronesa Geraldo
Resende, 330 – Guanabara.
Informações: 3744.6823.
Arraiá do Nhô Tonico
A tradicional festa julina de
Campinas, será realizada
nos dias 6, 7 e 8 de julho, na
praça Arautos da Paz.
Tonico’s Boteco
Quinta tem Rock no Tonico’s
e, no mês de julho, a programação começa com Back On
The Road homenageando
Beatles em seu repertório,
no dia 5. Horário: 20h30.
Couvert: R$15. Informações:
3236.1664. Programação
completa no site:
www.tonicos.com.br

