
Alça perigosa continua
RODOVIA D. PEDRO I AJUDA A COMPLICAR O TRÂNSITO DA REGIÃO

A concessionária Rota das Bandeiras fechou o acesso à D. Pedro I, sentido Anhanguera, pela Rua Sérgio Carnieli mas manteve a perigosa alça pela Rua Armando Strazzacappa, de intenso movimento, com duas mãos de direção
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A contaminação no Mansões Sto Antonio é uma das mais graves do país. Mas nem parece



A t u a l -
mente a de-
manda pela 
i n s t a l a ç ã o 
de ar condi-
cionado em 
a m b i e n t e s 

fechados aumentou exponen-
cialmente, fruto do aqueci-
mento global crescente e pre-
ocupante. Pesquisas recentes 
dão conta de que, nos últimos 
trinta anos, a temperatura da 
terra aumentou 0,6°, sendo 
que no século XX o total foi 
de 0,8° (já inclusos os 0,6° 
das ultimas décadas). Esse 
percentual coloca a atual tem-
peratura média na maior dos 
últimos 12 mil anos. Ciência à 
parte, o fato é que há a neces-
sidade iminente da instalação 
de equipamentos que ameni-
zem tal situação. 

Normalmente seria ade-
quado, para não dizer neces-
sário, todos os empreendi-
mentos já serem concebidos 
com o fim de recepcionar os 
aparelhos, devidamente ampa-
rados por projetos elétricos e 
arquitetônicos. Como vivemos 
num mundo capitalista, onde o 
lucro é o principal objetivo de 
qualquer negócio, e conside-
rando que toda logística para 
tanto demanda um recurso fi-
nanceiro considerável, os em-
preendimentos não vem sendo 
entregues prontos para a ins-
talação dos aparelhos.

Problemas para os gestores 

Imaginem o problema que 
os atuais empreendimentos 
não projetados para o ar con-
dicionado estão enfrentando, 
pois a cobrança em cima disso 
é grande. Os gestores condo-
miniais devem ter muito tato e 
responsabilidade para tratar 
a questão, pois a logística é 
complexa, como veremos a se-
guir.

A primeira ação formal a 
ser tomada é submeter à as-
sembleia os anseios dos con-
dôminos em relação ao assun-
to. Feito isso, a primeira ação 
técnica será verificar, através 
de um laudo, se a capacidade 
elétrica do empreendimento 

comportará recepcionar os 
aparelhos. Esse laudo tem 
custo e deverá ser discutido 
em assembleia. 

Uma vez aprovado, con-
trata-se um engenheiro elé-
trico, onde teremos duas res-
postas possíveis: a positiva, 
onde o empreendimento está 
apto para receber as máqui-
nas nas unidades ou a nega-
tiva, onde será necessário 
fazer uma adequação técnica 
que viabilize os trabalhos de 
instalação. Sempre lembran-
do que, para esse último, a 
decisão deverá passar por as-
sembleia.

Se positiva a questão elétri-
ca e, caso o condomínio faça a 
opção pelo uso de áreas comuns 
para recepcionar os trocadores 
de calor, partiremos então para 
a estrutural onde será necessá-
rio definir um padrão de ins-
talação, via projeto onde será 
sugerido como e onde instalar 
os aparelhos, levando em con-
sideração os limites estruturais 
do empreendimento e também 
as questões estéticas. Não de-
vemos, no entanto, nos esque-
cer de outras variáveis como 
a questão do barulho das má-
quinas bem como a criação de 
uma estrutura hidráulica onde 
o resíduo de água dos equipa-
mentos deverá ser derivado e 
descartado adequadamente.

Voltando na questão e, caso 
as unidades tenham sacada, 
como exemplo, e os trocadores 
de calor puderem ser coloca-
dos nesse espaço privado, a 
situação se torna mais fácil em 
regra. Pois o condomínio não 
pode, em princípio, impedir a 
instalação, desde que não afete 
a estrutura do empreendimento 
e, logicamente, a questão elé-
trica esteja aceita tecnicamen-
te.

Em suma, não há como se 
inibir tal solicitação, pois a 
temperatura está cada vez mais 
quente e o que se busca é o 
mínimo de conforto no lar. Os 
gestores condominiais devem 
se dispor a colaborar ao máxi-
mo para que adequações sejam 
feitas e a viabilidade da insta-
lação do sistema de ar condi-
cionado seja possível.

Pelas ruas...
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Ar condicionado individual

O cãozinho da foto é um York 
Shire de apenas 9 meses de idade e 
já escapou de casa que fica na Rua 
Hermantino Coelho, próximo da 
Adelino Martins. O seu dono, o 
menino Rafael, de 4 anos, adoeceu 
com o desaparecimento do Betinho.

Para tentar encontrar o fujão 
dona Iraci e seu Camilo colocaram 
faixas e cartazes em vários pontos 
do  bairro.

Quem tiver qualquer informa-
ção pode entrar em contato pelo 
fones: (19) 9267-3453 / 9213-5963 / 
3342-3549.

SHOPPING D. PEDRO

A carta do leitor Henrique de Freitas 
Mallouk enviada ao jornal no dia 12/11 
levanta um tema bastante polêmico: a 
cobrança de taxa mais alta que a dos car-
ros para estacionar motos no Shopping 
Parque Do Pedro. Ele relata que “o es-
tacionamento de moto é diferenciado dos 
carros, fica numa entrada bem distante e 
o valor cobrado é de R$ 4 a primeira hora 
e R$ 1,50 as demais” e questiona se não te-
ria o direito de gratuidade no estaciona-
mento por ter feito uma compra no valor 
10 vezes maior do que a taxa cobrada pelo 
estacionamento. 

Henrique pondera ainda que as mo-
tos ocupam apenas 5% de todo estaciona-
mento do Shopping e, ainda assim, a taxa 
para estacionamento de carros é propor-
cionalmente mais barata, pois custa R$ 
5 pelo período de 12 h. E reclama que, ao 
solicitar a nota fiscal pelo serviço, não foi 
atendido.  Consultado sobre o caso, o Pro-
con de Campinas informou que o órgão, 
em outras ocasiões, “já entrou na Justiça 
contra cobranças abusivas de estaciona-
mento de shoppings e todas a vezes perdeu 
a ação, pois a Justiça determinou que isso 
cabe ao Shopping Center definir”. 

E acrescenta que “apesar de boatos 
que costumam circular nas redes sociais, 
não existe uma legislação que estabelece 
a gratuidade do estacionamento para 
clientes que gastarem acima de determi-
nado valor. Isso é facultado ao adminis-
trador do shopping”. A Administração do  
Shopping Parque Dom Pedro respondeu 
que “a Lei Estadual 13.819/09 que impu-
nha aos estabelecimentos a gratuidade do 
estacionamento mediante comprovação 
de consumo, foi suspensa pelo Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, por 
considerá-la inconstitucional”.

A Administração do Dom Pedro 
explica ainda que o estacionamento de 
motocicletas é terceirizado com empresa 
especializada e alega que “em relação à 
tarifa, em virtude das taxas diferenciadas 
de manutenção e seguros, entre outros, 
faz-se necessário praticar valores dife-
rentes para motocicletas e veículos”. 

PLANTIO DE MUDAS

Um leitor pediu explicações ao 
Departamento de Parques e Jardins 
sobre o cumprimento da lei nº 12.325, 
de 25/07/2005, que obriga o plantio 
de árvores frutíferas na proporção de 
30% das mudas plantadas nos Par-
ques, Praças, Bosques e Jardins Públi-
cos da cidade. Ele diz que vem acom-
panhando o plantio de árvores entre 
a Rua Luís Octávio e Rodovia Miguel 
Noel Nascentes Burnier e afirma que 
das 150 árvores plantadas nenhuma é 
frutífera. 

Engenheiros do DPJ responderam 
que já foram plantadas e replantadas 
aproximadamente 10 mil mudas de 
árvores na cidade, sendo cerca de 3 
mil de frutíferas, como pitangas, amo-
ras, ameixas, jambolão e uvaia.  As 
margens dos córregos do Parque Via 
Norte, Piçarrão e Carlos Grimaldi 
são exemplos de áreas beneficiadas 
e Avenidas como a Heitor Penteado 
(Parque Taquaral) e a José de Souza 
Campos (Norte-Sul), tiveram seus 
canteiros revitalizados além de rece-
berem novas mudas. No Parque Por-
tugal foram plantadas 3 mil mudas de 
árvores nas proximidades dos campos 
de futebol, do centro de vivência dos 
idosos, do planetário e portão três. 
Outras regiões da cidade também fo-
ram beneficiadas com o programa. 

BUSCA DESESPERADA!
Quando um animal de estimação se perde, o sofrimento dos humanos 

é grande e os proprietários os buscam de todas as formas.
Assim acontece com a procura do cão York Shire “Betinho”.

Pra quem 
reclamar?

O nosso repúdio ao 
tratamento com que re-
presentantes de órgãos 
oficiais das tres esferas 
de poder (legislativo, 
executivo e judiciário) 
bem como os empresá-
rios envolvidos tem tra-
tado os compradores de 
apartamentos no Condo-
mínio Parque Primavera, 
no bairro Mansões Santo 
Antonio, que foram im-
pedidos de morar no bem 
pelo qual pagaram por 
contaminação do solo, 
está expressado em box 
na página 5 desta edição.

Mas como o caso é 
emblemático e tem sido, 
nestes cinco anos de vida 
do Jornal ALTO TAQUA-
RAL uma espécie de ban-
deira jornalística, não po-
demos deixar de voltar a 
ele no momento em que, 
mais uma vez seus prin-
cipais personagens são 
ignorados pelo poder pú-
blico.

Não era mais uma sim-
ples reunião era mais 
uma das muitas e mui-
tas realizadas nestes 10 
(DEZ) anos de espera por 
solução.

Como nos últimos cin-
co temos acompanhado 
de perto a dolorosa pere-
grinação, podemos afir-
mar sem sombra de dú-
vida que é desalentador 
não ter a quem recorrer.

Reclamar pra quem? 
Eles já apelaram a pre-

feitos; mais de quatro 
nestes dez anos.

Já apelaram ao solerte 
e considerado irrepreen-
sível Ministério Público.

Já apelaram à Camara 
Municipal e diversos ve-
readores.

Já apelaram aos pro-
prietários da construtora 
e da empresa contamina-
dora.

E apelam, todo dia, a 
Deus!

E nestes dez anos, 
nada.

Nadica!
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Alça permanece com mão dupla
SAIR OU CHEGAR À D. PEDRO I PELA RUA ARMANDO STRAZZACAPPA EXIGE CUIDADO!

Cruzamento continua
provocando acidentes

SEMÁFORO FICA SÓ NA PROMESSA

Chegar ao bairro ou sair dele 
pela pista norte da Rodovia D. 
Pedro I (sentido Anhanguera/Va-
linhos) usando a alça de acesso 
pela Rua Armando Strazzacappa 
continua causando muitos riscos 
aos motoristas (e aos desatentos 
mais ainda).

SITUAÇÃO I
O motorista segue pela D. Pe-

dro I no sentido Anhanguera/Va-
linhos e pretende chegar ao bair-
ro Chácara Primavera. Se ele não 
deixar a pista principal da rodovia 
e acessar a marginal por saída um 
pouco a antes do Shopping D. Pe-
dro ele só vai ter como opção a saí-
da pela Rua Miguel Noel Nascente 
Burnier.

Atento ele sai para a marginal 
mas corre o risco de voltar para a 
pista principal por desatenção ou 

Motorista de ônibus desce em direção à D. Pedro I e converge á esquerda sobre duas faixas amarelas contínuas Motorista no sentido contrário saiu para a D. Pedro I convergindo á esquerda sobre duas faixas amarelas contínuas

forçado pelo trânsito, pois precisa 
se manter à direita quando muitos 
motoristas que saem do Shopping 
querem acessar a pista principal 
da rodovia na esquerda.

Vencidos estes obstáculos é 
preciso atenção e cuidado ao che-
gar no início da Rua Armando 
Strazzacappa pois um bico de can-
teiro central exige uma manobra 
de desvio cuidadosa. Com veículos 
grandes é impossível não subir no 
canteiro que já tem guias e interior 
danificados (na foto à esquerda 
próximo à roda traseira do ônibus)

Um poucos mais a frente uma 
curva forte à direita exige nova-
mente muita atenção. Em função 
do trâsito em  sentido contrário a 
curva deve ser feita bem fechada.

Ao sair dela é preciso cuidado 
com o trânsito que segue pela pis-

ta da esquerda no mesmo sentido 
originário da Pucc e Unicamp. E, 
assim, o sufoco só termina mesmo 
quando motorista atinge a Rua 
João Vedovello que também tem 
trânsito nos dois sentido mas flui 
com mais nomalidade.

SITUAÇÃO II
O motorista deixa o bairro 

Chácara Primavera pela Rua João 
Vedovello para acessar a D. Pedro I  
no sentido Anhanguera/Valinhos. 
Se não ficar atento à curva forte à 
esquerda antes da ponte que atra-
vessa a rodovia, vai precisar dar 
uma volta bem grande para voltar 
ao início do seu trajeto.

Feita a curva é preciso muita 
atenção com o trânsito intenso que 
segue no sentido  da universidades 
para o bairro cujo fluxo precisa ser 
ultrapassado para se chegar a Rua 

Armando Strazzacappa em mais 
uma curva forte, agora para a di-
reita.

O trecho a frente é curto mas 
em declive e, com asfalto recupera-
do, facilita a velocidade e há mais 
uma curva agora para esquerda 
que deve ser feita bem aberta em 
função do trânsito no sentido con-
trário.

A descida continua e exige 
muito cuidado mesmo. Ao final do 
declive está a ponta do canteiro 
central que separa a pista em sen-
tido contrário. Muitos motoristas 
que erram o caminho na vinda, 
tentam consertar o erro justamen-
te ali fazendo conversão à esquer-
da (como o motorista que aparece 
na foto a direita no alto da página). 

Depois, ainda, vai ser neces-
sário fazer um curva em cotovelo 

para direita e, de imediato, entrar 
na pista da direita da rodovia que 
tem trânsto intenso. E assim ter-
mina o sufoco de acesso à rodovia 
e começa o transtorno de transitar 
por ela, nas pistas principais, para 
seguir de um bairro a outro.

Os responsáveis pela conces-
sionária Rotas da Bandeiras e 
órgãos de trânsito do município 
garante que  a situação deverá me-
lhorar muito quando as obras de 
construção das marginais estive-
rem concluídas.

Enquanto isto não acontece a 
recomendação é para que os mo-
toristas mantenham a calma, diri-
jam com prudência e atenção para 
evitar erros no trajeto que possam 
provocar manobras bruscas ou 
arriscadas e muitas puníveis pelo 
Código Nacional de Trânsito.

Mini rotatórias orientam motoristas
RUA GIRASSOL TEM CRUZAMENTOS SINALIZADO COM “PARE” EM TODOS OS SENTIDOS

Os moradores do bairro Cháca-
ra Primavera, que antes viviam na 
tranquilidade de ruas praticamen-
te sem trânsito, hoje são forçados 
a conviverem com situação total-
mente oposta.

A região mudou o perfil e o 
trânsito nas ruas do bairro é inten-
so. Resolver ou minimizar os pro-
blemas que surgem como consequ-
ência tem sido luda diária de quem 
mora no  bairo.

Um projeto de “Trânsito Cal-
mo” foi apresentado recentemente 
à Emdec que acatou parcialmente 
as reivindicações. Entre elas estão 
as mudanças implementadas na 
Rua Girassol que acabou se trans-
formando em corredor ida e volta 
pra o Shopping Parque D. Pedro.

Agora, nos cinco cruzamentos 
da via, coma Rua das Orquídeas, 
Rua das Camélias, Rua das Marga-
ridas, Rua Emerson José Moreira e 
Rua da Hortências a sinalização de 
solo e vertical foi reforçada.

No trecho entre a Emerson José 
Moreira e Hortências o sentido de 
direção é único da CPFL para o 
Shopping. No restante ele flui nos 
dois sentidos.

Assim, para garantir que os mo-

toristas trafeguem pela Girassol 
em velocidade moderada, os cruza-
mentos, exceto com a Hortências, 
foram sinalizados com “PARE” em 
todos os sentidos.

Além disso foram implantadas,  
no centro dos cruzamentos, mini 
rotatórias com tachões para tornar 

o trânsito mais lento e menos peri-
goso.

Apesar de tudo o desrespeito à 
sinalização é flagrante e há moto-
ristas reclamando das medidas.

 Os cruzamentos onde há so-
mente pintura de solo receberão 
tachões, segundo a Emdec.

São 38 acidentes, sendo 22 
com vítimas, registrados nos 
últimos quatro anos no cruza-
mento da Avenida Padre Al-
meida Garret com as ruas Padre 
Domingos Giovanini e Fernão 
Lopes.  Mesmo assim, a Prefei-
tura não prioriza o local para 
instalação do semáforo que 
os moradores solicitam desde 
2009. O projeto está pronto, a 
Emdec  já atestou a necessidade 
e a secretaria de Serviços Públi-
cos já descumpriu a promessa 
de instalação várias vezes. 

“O projeto para melhoria 
do cruzamento foi aprovado 
pela Emdec e enviado à Secre-
taria de Serviços Públicos para 
execução há dois anos, período 
em que o pedido foi reencami-
nhado para os três secretários 
que ocuparam a pasta. Mesmo 
assim, nada de prático foi feito, 
exceto promessas de inicio de 
obras nunca cumpridas”, relata 
Markus Nydegger, presidente 

da Associação de Moradores do 
Parque Taquaral e Amigos da 
Lagoa. 

O levantamento do núme-
ro exato de acidentes no cru-
zamento foi fornecido pelo 8º 
Batalhão da Policia Militar, em 
resposta a solicitação da Amo 
Taquara. São quase 10 aciden-
tes por ano , provocados pelo 
crescente fluxo de trânsito que 
corta o bairro, principalmente 
para acessar o Shopping  Dom 
Pedro, Universidades e bairros 
adjacentes. “Nos horários de 
pico e durante a maior parte 
do dia, o acúmulo de veículos 
praticamente impossibilita a 
travessia e acesso à Avenida 
Almeida Garret por parte de 
quem trafega pela rua Fernão 
Lopes, nos dois sentidos”, alega 
a Associação. Consultada no-
vamente sobre a possibilidade 
de atender a demanda, a Secre-
taria de Serviços Públicos não 
respondeu. 
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Síndica organiza mais uma festa
CONDÔMINOS FAZEM CONFRATERNIZAÇÃO

O condomínio Cittá di 
Roma, localizado na Rua Jas-
mim, realizou no dia 17/11 sua 
confraternização anual. Sob o 
comando da síndica Roseli Ken-
nerly e equipe, este ano a Festa 
Havaiana, além da missa, jantar 
e show, contou com a participa-
ção do casal Bruno e Camila, do 
The Voice Brasil. Este é o 8º ano 
que o evento é realizado como 
confraternização de final do 
ano. “Uma oportunidade para 
que as pessoas se relacionem, 
num ambiente saudável e de 
alegria”, diz Roseli, síndica no 
prédio há 10 anos. 

O evento abriu também a 
tradicional campanha de Na-
tal, quando os moradores doam 
roupas, brinquedos e alimentos 
para a Paróquia distribuir às 
famílias mais necessitadas. As 
crianças se divertiram com a 
presença do Papai Noel e a ban-

da Toledo Show animou o baile. 
“O segredo é vestir camisa”, de-
clara a síndica, lembrando que 
é preciso “tratar o condomínio 
como sua casa e os moradores 
como família, para que a festa se 
torne uma alegria para todos”.

Conseg faz reunião aberta
SEGURANÇA

A última reunião do ano do 
Conseg (Conselho de Segu-
rança) Taquaral será realiza-
da no dia 17 de dezembro, às 
19h30, no salão paroquial da 
Igreja Nossa Senhora de Fáti-
ma. O Conselho se reúne toda 
terceira segunda-feira do mês 
para debater questões de se-
gurança na região e qualquer 
morador pode participar. No 
dia 17 será discutida a agenda 

para 2013. 
O presidente do Conseg Ta-

quaral, Luiz Roberto Gomes, 
informa que o movimento “Vi-
zinho Solidário”, iniciado no 
Parque Taquaral, já está sendo 
ampliado para outros bairros 
próximos, como algumas ruas 
do Alto Taquaral e nos 17 con-
domínios residenciais e comer-
ciais da Vila Madalena (final 
da Avenida Carlos Grimaldi). 

O vereador Ricardo Cohen 
(PSDB), que assumiu o cargo por 
apenas um mês – substituindo nas 
férias do vereador Artur Orsi - apre-
sentou no dia 31/10 um projeto de lei 
que obriga o uso de crachá a todos 
os funcionários terceirizados que 
prestam serviços de vigilância na 
administração pública direta e indi-
reta do município de Campinas. 

Esta identificação, segundo 
Cohen, é necessária para saber a 
origem deste profissional - se é fun-
cionário público ou de empresa es-
pecializada – e para monitorar sua 
atuação, inclusive inibindo agres-
sões contra munícipes por pessoas 
despreparadas para o cargo. Ricar-
do é ex-presidente da Associação 
de Moradores do Jardim Santa Cân-
dida e Adjacências.  

Ricardo Cohen
apresenta

Projeto de Lei

A campanha ‘Doe palavras 
neste Natal’ utiliza internet como 
ferramenta e prevê a entrega de 
mensagens natalinas à pacientes 
internados na semana do Natal. É 
realizada pela Associação Griots - 
Contadores de Histórias. Para par-
ticipar, os interessados devem en-
viar sua mensagem por email para 
palavrasdenatal@gmail.com, inse-
rindo seu nome (pode ser apenas o 
primeiro nome) e a cidade de onde 
escreveu, até o dia 8 dezembro. 

As mensagens serão transcri-
tas em cartões de natal e entregues 
pessoalmente pelos voluntários 
Griots na semana do Natal em 
hospitais de Campinas e região. 

“A entrega é sempre carregada 

de muita emoção. Os pacientes 
se sentem acolhidos quando re-
cebem o cartão com a mensagem 
única”, relata a diretora do projeto, 
Cleonice Camarero Nadalin.

Os Griots eram contadores de 
histórias africanos, da região de 
Senegal, Gâmbia e Mali, mas com 
reflexos importantes em todo o 
continente na preservação e evo-
lução da cultura. Em Campinas, os 
Griots são credenciados no Boldri-
ni, Mário Gatti, Celso Pierro, HC 
da Unicamp, Ouro Verde e Lar 
dos Velhinhos, onde atuam com 
150 voluntários. As próximas 
turmas para voluntários serão 
formadas em fevereiro. Informa-
ções: 3232 5018.

‘Griots’ faz campanha
DOE PALAVRAS

FAÇO
PEQUENOS 
CARRETOS

(19)
7826-0455

Moradores se divertem durante a festa realizada no salão do condomínio
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Fim de governo gera descaso
EMILSON LUIZ ZANETTI, ASSESSOR DO PREFEITO, NÃO ‘DÁ A MÍNIMA’ PARA COMPROMISSO

Respeito ou consideração não 
são valores presentes no relaciona-
mento entre a Prefeitura e os pro-
prietários do Condomínio Parque 
Primavera, na Rua Hermantino Co-
elho. Esse foi comentário em tom de 
desabafo do grupo que compareceu 
ao Gabinete do Prefeito no dia 21/11, 
onde tinham a expectativa de ver 
definida a questão do financiamen-
to do estudo de atualização da con-
taminação de solo no bairro Man-
sões Santo Antonio. A promessa era 
do assessor técnico do Gabinete do 
Prefeito, Emilson Luiz Zanetti, que 
desde setembro diz estar “fechando 
um acordo para que uma empresa 
pague este estudo como contrapar-
tida de algum empreendimento na 
cidade”. 

Mas, desta vez, ele nem com-
pareceu à Prefeitura para a reunião 
que ele mesmo havia agendado. 
Após cerca de 1h40 aguardando, os 
proprietários foram recebidos pelo 
diretor executivo Fernando Zam-
bon Atvars, que disse estar ali “ta-
pando buraco”, pois embora more 
no bairro e acompanhe o assunto, 
não tinha detalhes sobre o caso. 

Ele estava acompanhado pelo 
secretário interino de Gestão e 
Controle, Frederico Sequeira Sco-
pacasa, que também não sabia po-
sicionar o assunto. Uma nova reu-
nião foi agendada e desmarcada no 
dia seguinte sem previsão de nova 
data.

A contaminação no bairro Man-
sões Santo Antônio foi descoberta 

em 2001, é uma das mais graves do 
município e embora tenha sido as-
sinado um Termo de Ajustamento 
de Conduta no Ministério Público, 
ele não foi cumprido pela Constru-
tora Concima. Com isso, até hoje os 
proprietários das torres B e C não 
puderam assumir os apartamentos 
adquiridos, pois a área está inter-
ditada por riscos à saúde. Mesmo 
assim, 52 famílias continuam mo-
rando na torre A. 

“Saio decepcionado com o des-
caso, tinha esperança que olhassem 
para a gravidade do nosso proble-
ma”, disse Dorival Cazelato. 

Roberto Franco, que cancelou 
um compromisso de trabalho para 
acompanhar a reunião, desabafou: 
“mais uma vez saímos sem nada”. 

DESCASO É POUCO, 
FALTA VERGONHA NA CARA!

Nota do editor 
A situação dos compradores de 

apartamentos no Condomínio Parque   
Primavera chega às raias do absurdo. 
Há mais de 10 anos eles são enganados  
por poderosos de plantão na Prefeitu-
ra, na Cetesb, no Ministério Público e 
pelo donos da Construtora Concima 
além da responsável pela contamina-
ção do local a Proquima, de proprieda-
de de família tradicional campineira.

E nestes dez anos, cinco acom-
panhados de perto pelo Jornal ALTO 
TAQUARAL, estes cidadãos conti-
nuam sendo ‘esquecidos’ em salas de 
gabinetes dos poderosos que, além de 

lhes usurparem o dinheiro, usurpam 
também seus direitos.

Dez anos de reunião e mais reu-
nião; engodo e mais engodo; pilhéria 
e mais pilhéria; desfaçatez e mais des-
façatez. Palhaçada! É isto que se pode 
deduzir depois da leitura do texto ao 
lado.

Será que não tem um único pode-
roso de plantão com vergonha na cara 
para buscar a solução para o que já 
deixou de ser problema e se transfor-
mou em celeuma? Até quando continu-
arão a atuar como se tivessem no pica-
deiro, sapatões imensos nos pés, roupas 
coloridas e nariz vermelho?

Usuário registra BO contra UNIMED
QUANDO O DIREITO PELO QUE SE PAGA TEM QUE SER BUSCADO NA POLÍCIA

Mais uma contaminação
TUBERCULOSE NA MATERNIDADE MADRE THEODORA

O Departamento de Vigilân-
cia em Saúde confirmou, no dia 
21 de novembro, mais um caso 
de infecção latente de tuber-
culose (quando o paciente tem 
o bacilo, mas não desenvolve a 
doença) em um bebê nascido no 
Hospital e Maternidade Madre 
Theodora, localizado no bair-
ro Santa Cândida. Desde 25 de 
setembro, quando começaram 
os exames, foram diagnostica-
dos 12 casos de tuberculose e 
42 infecções latentes em bebês 
nascidos no local entre janeiro 
e junho de 2012. Cinco crianças 
ainda passam por investigação. 

Desde agosto, quando a Vi-
gilância Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde de Campinas 
detectou um possível surto de 
tuberculose no Hospital e Ma-
ternidade Madre Theodora, 
1.300 crianças nascidas entre ja-
neiro e junho deste ano começa-
ram a passar por exames.

Os pais são convocados por 
carta. No total, já foram aten-
didas 469 crianças, sendo que 
410 não apresentaram nenhum 
problema. O tratamento da tu-
berculose é feito na rede pública 
de Saúde com antibióticos ad-
ministrados durante seis meses. 

A licitação para execução das 
obras do interceptor de esgotos 
do sistema Anhumas – trecho 
Santa Cândida já foi finalizada. 
Venceu a concorrência a empre-
sa CTL Engenharia Ltda., com o 
valor total de R$ 3.684.955,69, 
para fornecimento de materiais, 
equipamentos e mão de obra. 

O trabalho será realizado 
em 16 meses. A obra será par-
cialmente financiada pela Cai-
xa Econômica Federal/FGTS/
Pró-Saneamento. O resultado 
foi publicado no dia 9/10 no Di-
ário Oficial do Município e as 
obras devem começar no início 
de 2013. 

Finalizada
a licitação

para o bairro
Sta. Cândida

ESGOTO

ANUNCIE
(19) 

3256-9059

A moradora do Parque das Flo-
res, Lúcia Gomes, está recorrendo 
até à polícia para conseguir que o 
plano de saúde forneça um medica-
mento necessário ao tratamento da 
filha, que tem um câncer na coluna 
e faz quimioterapia. Ela precisou 
entrar na justiça para que a Unimed 
liberasse o tratamento, e depois que 
conseguiu a liminar ela diz que o 
plano de saúde tem criado obstácu-
los a todos os procedimentos. 

“A Unimed tem se recusado a 
liberar, de forma imediata, a medi-
cação necessária para fortalecer o 
sistema imunológico para que a pa-
ciente suporte as sessões de quimio-

terapia. O trâmite burocrático que 
vem sendo exigido pela Unimed 
está prejudicando e interrompendo 
o tratamento”, declara. Por isso, no 
dia 21/11, ela registrou um boletim 
de ocorrência relatando o caso. 

A Unimed Campinas informou 
que “não houve negativa do medica-
mento solicitado pela paciente, mas 
por se tratar de procedimento reco-
nhecidamente experimental, esta 
cooperativa, zelosa de suas obriga-
ções e responsabilidades, solicitou 
ao médico assistente informações 
complementares e resultados de 
exames que justifiquem o pedido, 
contudo até o momento, o médico 

não apresentou os documentos so-
licitados nem se manifestou perante 
esta operadora”.

Sobre o esclarecimento prestado 
pelo Plano de Saúde, Lucia vê incoe-
rência, uma vez os documentos soli-
citados foram entregues no dia 14/11. 
Além disso, o mesmo medicamento 
já foi liberado anteriormente. Ela 
conta que entrou em contato com a 
ANS (Associação Nacional de Saú-
de) e foi informada que filha tem di-
reito a essa medicação. “Mas como a 
Unimed demora em liberar, o trata-
mento tem que ser interrompido, o 
que eu entendo que configura um 
atentado à vida”, desabafa.
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Ginástica para meninas
GINÁSIO DO TAQUARAL

Meninas na faixa etária entre 
5 e 8 anos poderão participar de 
aulas abertas de ginástica artística 
para crianças que serão realizadas 
no Ginásio do Taquaral nos dias 5 e 
6/12. Essas aulas pretendem divul-
gar a modalidade e quem participar 
poderá ingressar nas turmas gratui-
tas de iniciação ou ser selecionada 
para integrar o grupo de aperfeiço-

amento em Ginástica Artística da 
Secretaria Municipal de Esportes, 
que mantém uma equipe de compe-
tição. As aulas serão na quarta, dia 
5/12 às 9 horas e na quinta, dia 6/12 
às 14 h, na sala de Ginástica Artís-
tica que fica dentro do Ginásio do 
Taquaral, na Rua Heitor Pente-
ado. Informações pelos telefones 
78504114 ou 91293653.

Shoppings tem vagas
EMPREGOS TEMPORÁRIOS

As lojas do Iguatemi Campi-
nas pretendem contratar cerca de 
1.500 colaboradores temporários 
no Natal de 2012, de acordo com 
estimativa da Associação de Lo-
jistas. O número é 10% superior 
ao volume de contratações reali-
zadas nos três últimos anos. Da 
mesma forma, as lojas do Galleria 
Shopping, querem contratar cer-
ca de 750 colaboradores tempo-

rários, um número de vagas 50% 
superior em relação a 2010/2011. 
As vagas são para diversas fun-
ções, como vendedores, empaco-
tadores, estoquistas e operadores 
de caixa.

No Shopping Dom Pedro são 
1.800 vagas.

Os interessados deverão entre-
gar o currículo pessoalmente na 
Administração de cada shopping. 

ANUNCIE  
(19) 32569059 

comercial@jornalaltotaquaral.com.br

Operação ajuda no descarte
CATA -TRECO

As inevitáveis limpezas e reno-
vações de espaços domésticos nos 
finais de ano acabam gerando uma 
série de objetos para descarte. Para 
que eles não acabem jogados em 
terrenos baldios, a Prefeitura tem 
o serviço “cata-treco”, que recolhe 
objetos de grande porte por meio 
de agendamento. Essa tem sido uma 
saída bastante utilizada pelos mora-
dores da região para evitar o aban-
dono, em vias públicas, de sofás, 
fogões, colchões, pneus, móveis de 
madeira e outros objetos em desuso. 

Segundo o coordenador do De-
partamento de Limpeza Urbana, 
Anísio de Andrade Filho, são cinco 
caminhões que percorrem em média 
10 bairros diariamente, recolhendo 

cerca de 15 toneladas de entulhos. 
Existe um roteiro pré-estabelecido 
que pode ser consultado no site da 
Prefeitura. Solicitações específicas 
podem ser feitas também pelo tele-
fone 156. Todo o material é recolhido 
gratuitamente e entregue às Coope-
rativas de reciclagem. 

Outra opção de descarte são os 
ecopontos - caçambas que recebem 
material não orgânico – como o da 
Vila Costa e Silva (praça na esqui-
na das ruas Saldanha da Gama com 
Guatás) ou o do portão 5 do Parque 
Portugal (Lagoa), onde é possível 
descartar também pilhas e baterias, 
lâmpadas fluorescentes, materiais 
recicláveis, entulhos e outros obje-
tos. 

ROD. D. PEDRO I

Uma nova autorização para obras 
na Rodovia Dom Pedro I (SP 65) foi 
liberada pelo Governador Geraldo Al-
ckmin, desta vez na altura do km 132. 
A medida beneficia principalmente 
o Sam’s Club, empreendimento do 
grupo Wal-Mart, que terá seu acesso 
ampliado. O Decreto de Utilidade Pú-
blica para a desapropriação de imóveis 
que serão necessários para as obras de 
readequação do acesso foi publicado 
no Diário Oficial do Estado dia 26/10 
e a desapropriação irá abranger uma 
área de 16.174,94 m². A concessionária 
Rota das Bandeiras será responsável 
pela execução das obras, que começam 
em abril de 2014 com previsão de con-
clusão em março de 2016, com investi-
mentos de R$ 2,17 milhões. A Artesp 
– Agência Reguladora de Serviços Pú-
blicos Delegados de Transporte de SP 
– Informou em nota que “com a melho-
ria os motoristas terão maior segurança 
no acesso ao hipermercado”. O Sam’s 
Club fica ao lado do Galleria Shopping.

Sam’s Club
ganhará 

 novo acesso

BASTA ANDAR  PELAS RUAS PARA  VER O PERIGO

Boca de lobo ou armadilha?
As fotos desta 
página foram 
produzidas em ruas 
e avenidas 
da região de 
cobertura do Jornal.
O descaso  
do poder público 
provocando perigo 
e colocando em 
risco a população 
está por toda parte. 
Não bastasse 
isto, bocas de 
lobo entupidas 
contribuem para 
aumentar os 
estragos causados 
pelas águas 
de chuva.
Há também a 
contribuição do 
cidadão que deixa 
seu lixo espalhado 
pela rua, mas 
fazer a devida 
manutenção é 
dever da Prefeitura.
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ROTEIRO 1
1 AQUARELA - R. Egle Belintani, 01
2 FASCINA - R. Adelino Martins, 500
3 IGREJA SÂO JERÔNIMO EMILIANI 
4 MY FOREST - R. Arq. José da Silva,1023
5 ACADEMIA TRIBOS 
6 COLIBRIS - R. Antonio N. Braga, 236
7 VILA COSA BELLA - R. Antonio N. Braga, 110
8 VILA CORSEGA - R. Antonio N. Braga, 76
9 VILA DÁLIA - R. Thomas N. Junior, 425
10 VILA ÁSTER - R. Thomas N. Junior, 305
11 VILA ANTÚRIO - R. Thomas N. Junior, 245
12 VILA HERA - R. Thomas N. Junior, 159
13 VILA STA. CANDIDA - R. Léa S. Ducovini, 90
14 JACARANDÁ - R. João Batista Oliveira, 
15 CIATEC - R. Arq. José da Silva,
16 VI LORRANE - R. Prof. Luiz de Pádua, 300
17 VILA LATIFE - R. Prof. Luiz de Pádua, 200
18 VILA VITÓRIA - R. Prof. Luiz de Pádua, 120
19 VILA CHATEU TIVOLI - R. Prof. Luiz de Pádua, 63
20 CHAMPS ELIZES - R. Arq. José A. Silva, 784
21 ILHAS DO CARIBE - R. Arq. José A. Silva, 761
22 CIDADES DI ITÁLIA - R. Arq. José A. Silva, 719 
23 SUPERM MEU GAROTO - R. Arq. José A. Silva
24 DOLCE VIVERE - R. Lauro Vannucci, 851
25 ELO METALIZAÇÃO- R. Lauro Vannucci
26 BAR DO GUINA - R. Lauro Vannucci, 
27 PAN. ESQ. ESTUDANTE - R. Luiz Otávio, 120 
28 BANCA DO ITAÚ - R. Luiz Otávio, 148 
29 PASTELARIA - Luiz Otávio, 148
30 POLICAMP - Luiz Otávio, 1.281
31 VILA CEREJEIRAS - R. Ambrógio Bisogni, 220
32 COLINA VERDI - R. Ambrógio Bisogni, 180
33 ANTILHAS - R. José Luiz C. Moreira, 202
34 ÓPERA HOUSE -R. José Luiz C. Moreira, 120
35 PORTO VITÓRIA - R José Luiz C. Moreira, 183
36 PLAZA LIGTH - R. Her. Coelho, 195 
37 CIDADE NOVA - R. Her. Coelho, 255
38 ALDEIA DA MATA - R. Her. Coelho, 299
39 DREAM VISION - R. Nelson Alaite, 71
40 MARINA - R. Clóvis Teixeira, 
41 CANADÁ - R. Hermantino Coelho, 501 
42 FATO MANSÕES - R. Hermantino Coleho, 671
43 ECO WAY - R. Hermantino Coleho, 691
44 SPÁZZIO COPENHAGEN – Rua Her. Coelho, 734
45 PARQUE PRIMAVERA - R. Her. Coelho, 758 
46 SHINE - R. Hermantino Coelho,
47 PARK INDIANAPOLIS - R. Her. Coelho, 841
48 ILHA BELLA - R. Hermantino Coelho, 901
49 MOISÉS BITTAR - R. Hermantino Coelho, 955
50 PAD. NOVA DIAMENTE - R. Adelino Martins
51 GARDEM CLUB - R. Her. Coelho, 1000
52 PIÁCERE - R. Her. Coelho, 1127
53 VIVERE - R. Luiz de Oliveira, 145
54 EDUARDO MELLO - R. Luiz de Oliveira, 327
55 GAROPABA - R. Egle Belintani
56 ASS. PARQUE DAS FLORES
ROTEIRO 2
57 EDEM ROCC - R. Jasmim, 880
58 ANDRÉA PALADIO - R. Jasmim, 840
59 PAN. DI FIORI - R. das Hortencias, 960
60 BANCA JASMIM - R. Jasmim,
61 RIO TAMISA - R. Jasmim, 750
62 ACADEMIA EXTREME - R. E. J.Moreira, 112
63 FARMÁCIA JASMIM - R. Jasmim,
64 ESCOLA DE INGLES - R. Jasmim, 
65 PICANHARIA JASMIM - R. Jasmim,
66 SUMMER DREAM - R. Jasmim, 560
67 RARITHÁ - R. Jasmim, 466
68 CHÁCARA PRIMAVERA - R. Jasmim, 241 
69 ALDEIA DA SERRA - R. Jasmim, 350
70 RIO TOCANTINS - R. Jasmim, 250 
71 ALDEIA DA LAGOA - R. Jasmim, 190  
72 JANGADAS - R. Jasmim, 170 
73 ANTUÉRPIA - R. Izabel Negrão Bertoti, 101 
74 MIAMI GARDENS - R. Izabel N.  Bertoti, 100
75 AREIAS DE PRATA - R. Izabel N.o Bertoti, 141
76 AREIAS DE OURO - R. Izabel N. Bertoti, 161
77 VILLAGE DE FIRENZE - R. Her. Coelho, 77
78 VILLAGE DI VENEZIA - R. Luiz Otávio2001
79 AUTO POSTO ESSO 
80 CITTÁ DI ROMA - Rua Jasmim, 02
81 LOTÉRICA LAS CASAS - R. Jorge F. C. 945
82 VAREJÃO LAS CASAS - R. Jorge F. C. 945
83 ACADEMIA LAS CASAS - R. Jorge F. C. 945
84 DOS CRAVOS - Rua dos cravos, 36
ROTEIRO 3
85 ALCANTO UNO - R. Álvaro Bosco, 146
86 S.O DELLA FELICITÁ - R. Álvaro Bosco, 157
87 S. DELLA ISPIRAZIONE - R. Álvaro Bosco, 95
88 S. DELLA NATURA - R. Álvaro Bosco, 50
89 S. DELLA LUMME - R. Sta M. Rossello, 905
90 RESERVA ARAAM - R. Aglair B. V. Boas, 671
91 RES. LE SOLEIL - Rua Aglair B.V. Boas, 425
92 HOUSE TOWER I E II - R. Carlos Mazzoni, 72
93 ACCANTO DUE - R. Carlos Mazzoni, 55
94 RES. ORIGINAL - R. Dr. Fernando F. D. S., 48
95 ECO RESIDENCE - R. Thereza M. B., 46
96 ILHA DAS FLORES - R. Rua Aglair B., 169
97 VILLA BELLA-R. Zerilo P. Lopes, 651
98 IPARQUE DO LAGO - R. Zerilo P. L., 477
99 PQ. DOM PEDRO - R. Luiz Pasteur, 75
100 GARDEN HILL - R. Eunice V. R. Navero, 781
101 AMPAT - Rua Eunice R. Navero, 234
102 TAQUARAL - R. Eunice V. R. Navero, 1070
103 PARQUE DOS IPÊS - R.José L. Rego, 665
104 RESEDÁ - R. Afrânio Peixoto, 601
105 GAIVOTAS - Rua Afranio Peixoto, 777
106 MONTE CARLO - R. Afrânio Peixoto, 793
107 FAZ. TAQUARAL - R. Afrânio Peixoto, 855
108 RIVIERA JARDIM - R. Afrânio Peixoto, 900
109 PQ TAQUARAL - R. P. Domingos G., 496
110 VIVENDAS - R. P. Domingos Giovanini, 577
111 TROPICAL - R. Latino Coelho, 1301
112 PARQUE ALEGRO - R. Latino Coelho, 1343
113 SUPERMERCADO TODO DIA 
114 VILLA VERDE - R. João Chatti, 112  
115 PARQUE TAQUARAL - R. Fernão L., 1400
116 PAN IMP. DOS PAES - R. Padre A. Garret, 842
117 ANTONIO CARLOS - R. P. Antonio Vieira, 76
118 FRANKLIN - R. P. Antonio Vieira, 64
119 JOSIANE - R. P. Antonio Vieira, 6
120 PAN MASSA NOBRE - R. P. Manoel B., 942
121 SORVETERIA SERGEL - R. P. Manoel B., 944
122 PORTO REAL - R. Padre Almeida Garret, 184
123 TOM JOBIM - R. Buarque de Macedo,
124 PORTAL DA LAGOA - R. Buarque de Macedo,1057
125 SÃO FRANCISCO - R. Buarque de Macedo, 1011
126 PEQUIÁ - R. Buarque de Macedo, 931
127 IMPERATRIZ LEOPOLDINA - R. JãoB. Signoni, 34
128 AMÉLIA STECC - R. João B. Signoni, 110
129 JARDINS DO TAQUARAL - Av. I. Leopoldina, 550
130 HELVOR PRIVILEGE - R. Bar. G. Res., 534
131 PORTO DO ESPELHO - R. Bar. G. Res., 495
132 OTÍLIO LAPENH - Av. Heitor Penteado, 44
133 ROSANA - Av. Heitor Penteado, 94
134 DONA ELISA - Rua Ines de Castro, 595
135 AUXILIDADORA I - R. Theodureto C., 488
136 AUXILIADORA II - R. Fernão Lopes, 1907 
137 ANDORRA - R. Pedro V. da Silva, 144 
138 LUXEMBURGO - R. Pedro V. da Silva, 415 
139 VIL CALIFÓRNIA - R. Pedro V. da Silva, 
140 VIL FLÓRIDA - R. Pedro V. da Silva, 
141 VIL DA PRAÇA - R. João V. do Couto, 305
142 PANIF. SANTO EXPEDITO
143 BANCA DIA-Av. Pamplona, 383 
144 STA GENEBRA - Av. Sta Genebra 480 
145 COLINE DE SUISSE - R. Guatás, 250
146 PANIF. STA. GENEBRA 
147 BANCA BERALDO-R. Joaquim M. M., 16
148 POSTO DE SAÚDE SANTA GENEBRA
ROTEIRO 4
149 GREEN VILLAGE - R. das Hortências, 781 
150 CONDOMÍNIO - Rua da Hortências, 791
151 VILLAGE CAMPANIA - R. Hortências, 641
152 SUNSET VILLAGE - R.  Hortências, 415
153 PLACE RESIDENCE - R. F. Lopes, 1101
154 ASS. DO TAQUARAL - R. F. Lopes, 1101
155 PINHEIRO - R. Fernão Lopes, 1067 
156 VILLAGE CHOPIN - R. Latino Coelho, 421
157 PQ PORTUGAL - R. Sold. Percílio N., 628
158 PARQUE DA LAGOA - R. Jorge F. C., 503
159 LA TORINO - R. Jorge F. C., 944
160 VILLA DI CAPRI - R. Jorge F. C., 1000
161 AMO CHAC. PRIM. I - Rua Emerson J. M., 1.710
162 DI MONTALCINO - R. Emerson J. M., 1667
163 PETIT VILLAGE - R. Emerson J. M., 1455
164 PORTAL PRIMAVERA - Rua Emerson J. M. 1359
165 AMO CHÁC. PRIM. II - Rua E. J. Moreira 1306
166 VILLE BURLE MAX - R. Emerson J. M., 1087
167 ROXO - Rua das Camélias, 95
168 CEDRUS - R. das Camélias, 118 
169 VILA DAS CAMÉLIAS - Rua Camélias 355
170 CAMÉLIAS - R. das Camélias, 399
171 VILA FÊNIX - Rua das Camélias, 433 
172 GIRASSOL - R. Girassol, 54 
173 ROBERTO CABELEREIROS - R. Jorge F. C., 955
174 PAN PRIMAVERA - R. Jorge F. C.,1030 
175 GALERIA PRIMAVERA - R. Jorge F. C.,1032
176 RAQUEL M. - R. Pereira Coutinho, 151 
177 ANA CAROLINA - R. Pereira Coutinho, 111
178 LAGOA DISPLAY - Av. H. Penteado, S/N
179 4° D P - Av. Heitor Penteado, S/N
180 D. ESMERALDA - R. Luiza de Gusmão, 591
181 VILA VULCANO - R. Diogo Alvarez, 2.370
182 DOS CASTELHANOS - R. Euclides V., 647
183 EUCLIDES - R. Euclides Vieira, 661
184 PAN S. GERALDO - R. Bento A. C., 478 
185 BANCA S. GERALDO - R. Bento A. C., 500
186 CHUR. ESTANCIA - R. Bento A. C., 370
187 RAMALHO - R. Lafayete A. Camargo, 12
188 PAN  SANTUZA - Av. Anita Moretszom, 738
189 SUPERM FELTRIN - Av. Lafayete A. C., 116
190 POSTO DE SAÚDE SÃO QUIRINO
191 POSTO DE SAÚDE TAQUARAL
192 CIDADE JUDICIÁRIA - R. Bento A. C., S/N
193 CAMARA MUNICIPAL
194 PREFEITURA MUNICIPAL
195 AGENCIAS DE PUBLICIDADE + CORREIO

144 CONDOMÍNIOS
51 PONTOS DISTRIBUIÇÃO GIRO

MUSCULAÇÃO NO CPP
A nova sede do Centro do 

Professorado Paulista - CPP, 
na Avenida Heitor Penteado, 
n° 1.653, será aberta dia 1° de 
dezembro, mas a Academia de 
Musculação já está atendendo 
inclusive quem não é associado 
nos períodos da manhã, tarde e 
noite. Os interessados podem 
agendar aula de avaliaçao pelos 
fones: 3234-9765 / 9120 - 2876.

ESCOLINHA DO BOTAFOGO
A antiga Escola de Futebol 

São Caetano agora é “Estrelas do 
Futuro - Escola Oficial do Bota-
fogo” e está sob o comando de 
Jean Carlos, ex jogador da Pon-
te, São Paulo e São Caetano. Rua 
Cons. Antonio Prado 225 - Vila 
Nova - Fone 3242-3097 - Site: es-
trelasdofuturobotafogo.com.br

SPA PARA ANIMAIS
Natação, corrida em esteira, 

ofurô, fisioterapia, acupuntura 
e medicina oriental só para ani-
mais é a proposta da  Animal 
Care Spa, que abre no dia 27/11 
no bairro Chácaras Primavera. 
A nova clínica pretende usar 
tratamentos alternativos para a 
reabilitação de animais, com sis-
tema leva e traz, além de realizar 
banho/tosa e manter uma loja de 
equipamentos e suplementos. 
Atenderá no horário comercial 
na Rua Jorge Figueiredo Correa 
1364 – Telefone: 3722 5255. 

MINI MERCADO EXTRA
O Grupo Extra abriu, no dia 

30/10, um minimercado no Par-
que Taquaral. Ocupando um 
espaço de 150 m2, exatamente 
onde funcionava o mercado Es-
trela Azul no final dos anos 80, 
a ideia da loja é ser uma opção 
para compras rápidas de repo-
sição.  Açougue, padaria, ho-
tifruti, folhagens e sortimento 
básico formam as seções da loja 
que funciona de segunda à sába-
do das 8 às 21 h e nos domingos/
feriados das 8 às 18h. Rua Padre 
Manuel Bernardes esquina com 
Rua Gil Vicente (ao lado da Ser-
gel). 

FELICITÁ REINAUGURADO
O Salão de Beleza Felicitá foi 

reinaugurado sob a direção de 
Abigail Camargo, e com mudan-
ças na fachada, ar condicionado, 

sala de depilação, sistema para 
cartão de crédito, além de espaço 
para vendas de lingerie e outros 
produtos. Fica na Av. Monsenhor 
Jerônimo Baggio, 246 – Taquaral. 
Telefone: 3212 2048

HAMBURGUER  E  SALADA
A  hamburgueria Big Jack se 

prepara para o verão com um bu-
ffet de saladas no almoço, com 
verduras hidropônicas. O serviço 
é oferecido de segunda à sexta-
-feira nas unidades Castelo e Par-
que D. Pedro Shopping. www.bi-
gjackhamburgueria.com.br

BODY MIND
A Body Mind Fitness Center 

é a nova academia do Alto Ta-
quaral, que oferece musculação, 
lutas e gisnástica. Ela está na 
Avenida Padre Almeida Garret, 
n° 1911, bem em frente à Estação 
de Água da Sanasa. O telefone é: 
3342 - 8007.

A GRANEL
Outra novidade na região é 

o Empório Delícia a Granel que 
como o nome sugere vende chás, 
farinhas, castanhas e frutas desi-
dratadas tudo a granel. Fica na 
Rua Padre Manuel Bernades, n° 
989A e o telefone é 3308-3393.

ADVANCE FOI 
REFORMULADA

A Advance Informática re-
formulou suas instalações e 
sistemas de atendimento. A 
empresa trabalha com manu-
tenção e contrato de equipa-
mentos de informática, além 
de comercializar periféricos de 
diversas marcas e modelos. Ela 
provê soluções e integra siste-
mas para a área de informática, 
desenvolvendo e configurando 
microcomputadores e sistemas 
para diversas necessidades do 
cliente, desde microcomputa-
dores e notebooks para uso pes-
soal até sistemas em rede para 
empresas. Tem mais de 10 anos 
de experiência em Campinas e 
região e agora atende na Rua 
Alberto Belintani 102, no Jar-
dim Colonial. Telefones: 3256-
3642 / 9308-3801. 

Kitinetes  
próx. PUC / UNICAMP

(19) 9635 6745
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ADONIRAN BAR
Rua Francisco Glicério, 1833

Valinhos/SP
Fone (19) 3327-9930

TONICO’S BOTECO
Rua Barão de Jaguara, 1373
Campinas/SP
Fone (19) 3236-1664

Exposição
Frutos da Terra
Esse é o tema da exposição que entra 
em cartaz na Casa do Lago a partir do 
dia 4 de dezembro e segue até o dia 
22, com visitação aberta ao público 
das 8h30 às 22h. A mostra reúne telas 
a óleo realizadas pelos funcionários 
da Unicamp, em oficinas oferecidas 
em parceria com o Grupo Gestor de 
Benefícios Sociais (GGBS). Local: rua 
Érico Veríssimo, 1011, Cidade Univer-
sitária Zeferino Vaz, Unicamp Barão 
Geraldo. Mais informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (19) 3307-6729 e 
9203-0119. A entrada é franca.

Mandalas de Marina
A mostra Universo Mandala, da artis-
ta plástica paulista e produtora cul-
tural Marina Leal, está em cartaz de 3 
a 23 de dezembro no bar Almanaque 
Café, com peças elaboradas especial-
mente para a exposição. Traçadas com 
linhas coloridas sugerindo um efeito 
de henna e pintadas com cores fortes, 
as peças recebem aplicações de pedras 
e vidro. Local: Almanaque Café (Ave-
nida Albino José Barbosa de Oliveira, 
1240. Barão Geraldo. Campinas). En-
trada franca. 

Cinema
Diálogos culturais
Qual o lugar do sagrado no saber con-
temporâneo? Um painel sobre suas 
relações com a filosofia, a cultura e as 
artes é o que propõe o documentário 
“Arte e cultura além das fronteiras” 
(2009), dirigido por Andrea Pasquini, 
em cartaz no dia 28 de novembro, às 
19h, no espaço CPFL Cultura. Local: 
rua Jorge Figueiredo Corrêa, n.1632, 
Chácara Primavera. Mais informações 
pelo telefone: (19) 3756-8000.

Perfume de Mulher
O clássico estrelado por Al Pacino 
como o militar aposentado Frank Sla-
de entra em cartaz no CPFL Cultura 
a partir das 20h do dia 28 de novem-
bro. Local: rua Jorge Figueiredo Cor-
rêa, n.1632, Chácara Primavera. Mais 
informações pelo telefone: (19) 3756-
8000.

Fome
Uma das maiores obras-primas da 
literatura mundial do século XIX, o 
romance Fome, do norueguês Knut 
Hansum, ganhador do Prêmio Nobel 
de 1920, recebeu igualmente bem su-
cedida adaptação cinematográfica. Em 
1966, o dinamarquês Henning Carlsen 
conseguiu transpor para o cinema uma 
das histórias mais tocantes sobre o 
orgulho e o destino de um homem. In-
terpretado com brilhantismo por Per 
Oscarsson, que ganhou do prêmio de 
melhor ator em Cannes, o personagem 
Pontus é um jovem escritor que tenta 
sobreviver do ofício na gélida cidade 
da Christiânia, mas cuja vida é das 
mais difíceis. Ao passar fome, ele alu-
cina na luta para manter a dignidade 
e o orgulho. Quando: 3 de novembro. 
Local: Museu da Imagem e do Som 
(MIS) de Campinas. Entrada franca. 

Música
Releituras 
A banda Novo Ovo Novo faz show gra-

do Samba faz um tributo a Clara Nunes 
com a intérprete  Carla Vizeu. E no dia 
1/12 o Quarteto de Cordas Vocais acom-
panha o sambista Nelson Sargento. Os 
shows começam às 21h30 e a casa fica 
na Rua Barão de Jaguara nº1373 – cen-
tro. Informações e reservas: 3236 1664.

Especial de Natal
O Espaço Cultural Casa do Lago terá 
uma programação especial de Natal 
no Domingo na Casa do próximo dia 
4 de dezembro, a partir de 10h30. A 
Camerata Anima Antiqua apresentará 
obras renascentistas, sacras (motetos) 
e populares francesas (chansons). Já 
o CorPU – Coro Popular da Unicamp 
cantará obras populares brasileiras e de 
outras nacionalidades. Também estão nos 
repertórios de cada grupo, peças natalinas, 
incluindo uma canção que ambos canta-
rão em conjunto. A Direção Artística é de 
Carlos Fiorini. Local: rua Érico Veríssimo, 
1011, Cidade Universitária Zeferino Vaz, 
Unicamp Barão Geraldo. Mais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone: (19) 
3307-6729 e 9203-0119. A entrada é franca.

Violino
A Livraria Cultura do Shopping Igua-
temi realiza, no dia 7 de dezembro, 
às 19h30, mais uma edição da Sexta 
Instrumental na Cultura – Série Pin-
celadas Violinísticas: Música Paulista 
para violão. Loja: Shopping Iguatemi 
Campinas, na Avenida Iguatemi, 777, 
Vila Brandina. Entrada gratuita, com 
lotação de 95 lugares. 

Atemporal 
Ramon Montagner deu esse título ao 
show que traz a Campinas no pró-
ximo dia 09 de dezembro, às 16h30, 
para lembrar que jazz se ouve a qual-
quer tempo. Em seu terceiro CD inti-
tulado Atemporal, o músico traz uma 
sonoridade Pop/Fusion/Acid Jazz 
sem perder a linguagem jazzística 
com pitadas de brasilidade. Atempo-
ral conta com participações em melo-
dias vocais de Graça Cunha, Silvera 
e Vanessa Falabella além de grandes 
músicos como Gus Barros, Leandro 
Matsumoto, Erick Escobar, Ivan Tei-
xeira, Ogair Jr, Dino Barioni, Bruno 

Coppini, Marcos Natto, Jeff Arantes, 
Robson Ras entre outros.  Entrada: 
Gratuita. Local: rua Dom José I, Bon-
fim. Entrada franca. 

Maestria 
Léo Ferrarini e JP Gonçalves formam 
um duo de tributo à guitarra/violão 
e ao piano para executar com rigor 
e espontaneidade composições dos 
mestres. César Camargo Mariano, 
Hélio Delmiro, Romero Lubambo, 
Radamés Gnattali, José Menezes, en-
tre outros gênios da música brasileira 
serão homenageados no show, no dia 
16 de dezembro, a partir das 16h30, 
no Sesc Campinas. Local: rua Dom 
José I, Bonfim. Entrada franca. 

Teatro
Castro Mendes
A Orquestra Sinfônica Municipal de 
Campinas faz a apresentação inaugu-
ral do Teatro Castro Mendes, fecha-
do para reforma por um longo perío-
do. No próximo dia 1 de dezembro, a 
orquestra oferece uma apresentação 
gratuita das obras do maestro Car-
los Gomes, com retirada de ingressos 
com antecedência. No dia 2, haverá 
o espetáculo “Meu Amigo Raul”, do 
grupo ATPC. Local: rua Conselheiro 
Gomide, n. 62, bairro Vila Industrial. 
Contato: (19) 3272-9359.

Dança
Festival
A Associação das Escolas de Dança 
de Campinas ocupa o Teatro Castro 
Mendes entre os dias 6 e 19 de de-
zembro para realizar o 31º Festival de 
Dança da Cidade. Local: rua Conse-
lheiro Gomide, n. 62, bairro Vila In-
dustrial. Contato: (19) 3272-9359.

Infantil
Domingo no Lago
A Troupe Per Tutti apresenta a peça 
“Natal Noel”, às 10h30, do dia 4 de 
dezembro, na sala Multiuso da Casa 
do Lago, em comemoração ao Natal. 
A peça narra as travessuras dos brin-
quedos da fábrica do Papai Noel, que 
se reúnem para criar um Natal dife-
rente de todos os outros. O espetá-
culo tem a duração de 60 minutos. 
Entrada gratuita. Local: Espaço Cul-
tural Casa do Lago – Unicamp – Ba-
rão Geraldo.

Atividades
Divã aberto
“Nossa sorte, nosso norte – para onde 
vamos” é o tema do livro o psiquiatra 
Flávio Gikovate e o filósofo Renato 
Janine Ribeiro lançam no dia 30 de 
novembro, a partir das 19h, no espa-
ço CPFL Cultura. O livro é focado 
nas transformações provocadas pelas 
tecnologias no cotidiano e a influên-
cia delas nas relações sociais, anali-
sando um cenário em que as expec-
tativas em relação ao futuro também 
se alteraram nos últimos anos. Local: 
rua Jorge Figueiredo Corrêa, n.1632, 
Chácara Primavera. Mais informa-
ções pelo telefone: (19) 3756-8000.

Cultura Negra
O artista plástico Elvis da Silva apresenta a mostra Cultura Negra com vários painéis que fazem uma 
aproximação com o tema, como parte das comemorações pelo dia da Consciência Negra, em cartaz 
no Espaço Cultural Casa do Lago, da Unicamp, até o 3 de dezembro. Local: rua Érico Veríssimo, 1011, 
Cidade Universitária Zeferino Vaz, Unicamp Barão Geraldo. Mais informações podem ser obtidas pelo 
telefone: (19) 3307-6729 e 9203-0119. A entrada é franca.

tuito no dia 02 de dezembro, a partir 
das 16h30, no Sesc Campinas. O quarte-
to de formação erudita tem a proposta 
de interpretar partituras do século XII 
ao XIX, porém, dando uma roupagem 
contemporânea às músicas. Local: rua 
Dom José I, Bonfim. Entrada franca. 

Canarinhos
O Projeto Canarinhos da Terra, da Uni-
camp, lançou em Campinas e Salvador 
o musical Encantos de Cordel, nos dias 
15 a 20 de novembro, respectivamente. 
Agora, o espetáculo volta a Campinas 
no dia 02 de dezembro, às 10h, para 
uma apresentação única na Casa do 
Lago. Local: rua Érico Veríssimo, 1011, 
Cidade Universitária Zeferino Vaz, 
Unicamp Barão Geraldo. Mais infor-
mações pelo telefone: (19) 3307-6729 e 
9203-0119. A entrada é franca.

Samba de qualidade
O dia Nacional do samba, comemorado 
em 1º de dezembro, será devidamente 
comemorado pelo Tonicos Boteco. Na 
véspera, dia 30/11, o grupo Velha Arte 

Acompanhe a programação de cultura 
e lazer no site:  www.jornalaltotaquaral.

com.br/eventos.php


