ACOLHIMENTO SOCIAL

Alegria anônima
Página 3

‘V PAS DE CUBA’ TEM GALAS SÁBADO E DOMINGO

De Cuba para o Taquaral
Página 3

2

EDITORIAL

Esses malditos
buracos!
Ouvi, no passado, pessoas
mais velhas e experientes como
meu próprio pai que teve intensa militância política dizer que
para se conhecer o prefeito de
uma cidade qualquer bastava
circular por suas ruas. Se elas
fossem esburacadas, era sinal
que o prefeito deixava a desejar
enquanto administrador...
Pois é. Vencer os buracos
das ruas não é coisa para qualquer administrador, principalmente nos dias de hoje, mesmo
depois da invenção do asfalto
como produto para calçar as
ruas antes cobertas por paralelepípedos.
O asfalto facilitou, mas encareceu o serviço de arruamento. Não só isto, com o aumento
desenfreado da frota de veículos de todo tipo, inclusive os
considerados pesados como
ônibus e caminhões, o desgaste
se dá em tempo muito menor.
Assim os buracos ‘pululam’
pelas vias das cidades do país
e claro, de Campinas. Não há
rua onde eles não sejam encontrados em todos os tipos,
tamanhos, formatos e profundidades.
Assim também na busca de
encontrar soluções baratas,
os administradores inventaram as já famosas “operações
tapa-buracos”. Praticamente
o mesmo que tapar o sol com
peneira. No caso do asfalto,
por mais que argumentos técnicos tentem justificar o meio,
será sempre entendido pelo cidadão comum como pura gastação de dinheiro público.
Não devia, mas é. Há casos
tão esdrúxulos que mereciam
mesmo uma reprimenda daquelas de palmatória. É o caso
da tapação feita sem nenhum
critério, com massa cheia de
pedrisco lançada sobre o asfalto velho.
É dinheiro público jogado
pelo ralo.
Nestes quase seis anos de
circulação do Jornal já vimos
muito dinheiro público jogado
ao léu na única quadra da Rua
Nelson Alaite.
Fico imaginando meu velho pai, passando por lá, o que
pensaria do prefeito de Campinas.
Não deste só, mas dos
quantos já o foram neste tempo nosso.

Veja no site

www.jornalaltotaquaral.com.br

muito mais sobre
o bairro
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LEITORES

Alteração de área em condomínios
O assunto
em questão
é bastante
complexo
e a legislação bem
rígida.
Muitas vezes se descobre a
necessidade de alterar ou
ampliar alguma área dentro
do empreendimento e temos
que tomar muito cuidado
com as ações a serem tomadas, pois essas são limitadas
por lei.
Quando um condomínio é entregue, entende-se que esse
já passou por uma autorização da municipalidade e de
todos os órgãos pertinentes
(Corpo de Bombeiros, Sanasa, CPFL, etc ). Dessa forma,
há uma limitação em relação
a área construída, bem como
toda uma regulamentação
técnica para demais áreas.
Como exemplo, muitas dessas devem estar enquadradas
na norma da ABNT. Sendo
o empreendimento entregue
pelo incorporador, presume-se que tudo esteja dentro da
lei. A partir dai é realizada
uma Assembleia, a primeira
da história do referido empreendimento, para se fazer a
entrega formal aos proprietários das unidades e se constituir o condomínio.
A partir daí, não se pode mais
alterar o percentual de área
construída na grande maioria
dos casos, pois normalmente
o empreendedor se utiliza de
cem por cento da possibilidade legal de se construir. Há,
muitas vezes, diferenças entre
as áreas de garagem. Como,
por exemplo, podem existir
garagens cobertas e outras
descobertas.
O que se faz nesses casos para
se amenizar a diferença entre
os espaços é se construir uma
cobertura de material que
não caracteriza área coberta,
como o sombrite por exemplo. Com o passar do tempo

os condôminos que possuem
vagas em sombrite passam
a solicitar a construção de
uma cobertura efetiva e isso
é levado para aprovação em
Assembleia.
RegrasREGRAS
rígidas RÍGIDAS
Veja que a situação para que
seja aprovada passa por uma
imensa gama de restrições,
como ser necessário quorum
específico de, no mínimo,
2/3 para dos condôminos
para se aprovar, algo difícil
de conseguir, pois normalmente não há esse quorum
em assembleias. E, mesmo
que haja, não há interesse
daqueles que já possuem garagens cobertas em aprovar
um investimento que não o
beneficiará.
Supondo a improvável passagem por essas duas etapas, haverá a mais difícil
delas que é saber se existe
possibilidade de expansão
da área construída e quanto isso vai custar, haja vista
que em caso positivo legal
deverá ser feita uma readequação de fração ideal para
cobrança das taxas condominiais, além da necessidade de se alterar a cobrança
do IPTU dos imóveis.
BOM SENSO
Bom-senso

Diante do exposto acima,
veja que a empreitada é quase impossível. Muitos moradores que não aprovam irão
alegar que os que pleiteiam
deveriam ter observado o
fato quando adquiriram o
imóvel. Outros ainda irão
sugerir que apenas os solicitantes insatisfeitos arquem
com esse custo de alteração.
Logicamente que, por questão de cidadania e bom-senso, poderia se passar por
cima de tudo isso e autorizar
o pleito, mas nem sempre é o
que acontece...
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Lixão no Alto Taquaral
O “lixão” mostrado na foto acima não fica na Biafra ou qualquer
outro país do 5º mundo, não. Fica
em um bairro nobre de Campinas,
na rua José Lins do Rêgo, próximo
da caixa d’água no bairro Alto Taquaral. Está lá há meses e a Prefeitura não toma nenhuma providência para limpar esse lixo ou mesmo
autuar o dono do terreno. “VERGONHA!”.
Lourival Junqueira
Reajuste da Policamp
Primeiramente gostaria de parabenizar pelo conteúdo e trabalho
do jornal, sempre ajudando e reportando com responsabilidade os fatos que acontecem em nossa região.
Sou aluno da Faculdade Policamp,
prestes a iniciar o quarto semestre.
A Policamp, recentemente comprada
pelo grupo Uniesp, aumentou o valor
de suas mensalidade em quase 100%
para quase todos os cursos. Mas o
pior é que o reajuste afeta não somente os novos contratos, mas também
os contratos vigentes. O detalhe é
que os preços antigos ainda são ofertados no site da universidade, como
é o caso do meu curso de redes, cujo

valor cheio da mensalidade era de R$
680 (1º semestre de 2013), pulou para
R$ 1.119 agora e no site é ofertado por
R$725. É um abuso e existem vários
alunos na mesma situação.
José Leite
Resposta da Uniesp/Policamp:

Por se tratar de um Grupo Educacional, os valores de mensalidades
e taxas são unificados, sendo assim
não houve reajuste na mensalidade
e sim o enquadramento da Faculdade a realidade do Grupo Educacional. Lembrando que o valor final da
mensalidade será assegurado até o
vencimento, sem reajuste. Atentar
ao campo “Instruções” do boleto
bancário, neste campo o aluno terá
o valor líquido a ser pago no vencimento do boleto, o mesmo estará
sem reajuste.
Ruas fechadas
Eu acho que todas as ruas destes
pseudos condomínios (condomínios
que não são fechados de origem) em
nosso bairro deveriam ser abertas.
O trânsito concentrado na Adelino
Martins é culpa direta destes muros
e cercas em ruas que deveriam servir
para todos os cidadãos.
Hercilio G. da Silva

Pelas ruas...

MENSAGEM DIRETA 2
Morador da residência que tem calçadas gramadas na
Rua Dr. Roque Marco Gatti, no bairro Alto Taquaral,
também deixou mensagem direta aos donos de cães.
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ALDEIAS INFANTIS

Comemorando a volta para casa

Durante o piquenique realizado entre as árvores do Parque Portugal, eles curtiram, cada um a sua maneira, em grupo ou sozinho, sanduíche na mão, explorando cada detalhe daquela imensa área verde bela e desconhecida
REPORTAGEM: Manuela Azevedo

Um piquenique no Parque Portugal realizado no dia 19 de julho comemorou a reintegração de 12 crianças ao convívio familiar. O evento foi
realizado pela Aldeias Infantis SOS
Brasil, uma organização não governamental e sem fins lucrativos, que
desde 2009 promove em Campinas
ações na defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes. A
entidade mantém seis Casas-Lares,
localizadas na região do Taquaral e
no bairro Nova Campinas, que acolhem atualmente 54 crianças e adolescentes.
O trabalho da Aldeias envolve
o acolhimento das crianças que sofreram um processo de destituição

familiar, mas também acompanha a
reorganização das famílias e, quando há possibilidade de reintegração,
elas são acompanhadas durante dois
anos por uma equipe do Projeto e
da Vara da Infância. “Sempre proporcionamos momentos como esse
piquenique, pois mesmo voltando
para a família, a criança não esquece
a relação que construiu com quem
estava na Casa-Lar”, explica Regiane Santiago, Assistente Social do
projeto Aldeias.
De acordo com ela, as crianças
que hoje se encontram na Casa-Lar
foram identificadas pelo Conselho
Tutelar em situação de violação de
direitos – como violência psicológica, física, sexual ou negligência - e
estavam em abrigo institucionaliza-

Com os pequenos, atenção especial

do. “Hoje a Lei 12.010 afirma que é
preciso esgotar todas as possibilidades com a família, seja ela a família de origem ou um avô, avó, tio,
primo”, diz. Em Campinas foi feito
um acordo entre o Poder Judiciário
e a Secretaria de Assistência Social,
para garantir que as crianças que já
permanecem há 4 ou 5 anos em abrigos pudessem usufruir de um modelo que trabalha a individualidade
numa unidade residencial.
Cada Casa-Lar acolhe grupos de
nove crianças, que ficam sob a responsabilidade de uma Cuidadora
Residente, também conhecida como
Mãe Social. Para Carina Batista, Cuidadora de uma das Casas, todos que
moram ali tem uma responsabilidade e colaboram para o seu funciona-

mento. “Eu procuro orientá-los sempre nas atividades diárias. Lavamos,
limpamos e nos divertimos juntos.
Assim, há todo um preparo para
conduzi-los ao desligamento. Nesse momento temos um jovem que
acaba de completar 16 anos, então,
já estamos encaminhando-o para o
primeiro emprego, pois acolhemos
apenas até os 18 anos”, diz.
O pedagogo Severino da Silva
complementa que também a vida
acadêmica de cada criança é acompanhada de perto. “A Aldeias é o
primeiro projeto em Campinas a ter
efetivamente um pedagogo. Só assim nós conseguimos acompanhar
melhor a situação escolar de cada
uma deles”, conclui.
www.aldeiasinfantis.org.br

V PAS DE CUBA

Bailarinos cubanos dão curso no Taquaral
Em comemoração aos 5 anos
de intercâmbio no Brasil, o Pas de
Cuba, um curso intensivo com mestres do famoso Ballet Nacional de
Cuba, se apresenta nos dias 27 e 28
de julho, respectivamente, nos teatros municipais de Paulínia e Campinas. O Intercâmbio Cultural que
aconteceu durante todo o mês de
julho, na academia Karen Righetto Ballet, no Taquaral, apresenta o
espetáculo La Bayadère, que conta
a história de amor entre Solor, um
jovem guerreiro, e Nikya, uma dançarina do templo. Félix Rodriguez,
bailarino principal e mestre do
Ballet Nacional de Cuba, diz que o
curso foi muito proveitoso: “a capacidade de evolução deles é notável,
o que nos deixa felizes com os resultados”.
Para Sahyli Presmanes, diplomada como a graduada mais destacada da Escola de Artes de Cuba
como professora de Ballet, em 1983,
“é uma satisfação trazer um pouco
do método de ensino cubano para
os bailarinos iniciantes do Brasil e
gratificante poder contribuir para
e evolução deles”. O professor e
bailarino Miguel Rodriguez conta
que os alunos que já participaram
do Pas de Cuba nos anos anteriores
conseguem se aperfeiçoar cada vez
mais, o que serve de incentivo para
o desempenho dos novos. “A cada

Miguel Rodriguez, Sahyli Presmanes
e Félix Rodriguez

As galas
Os bailarinos Leonardo Pedro Soares, de São Paulo e Martha Lorena Batista, de Belém do Pará ensaiam sob olhar do mestre Félix Rodriguez

ano é possível perceber o enriquecimento das técnicas e dos movimentos artísticos e, dessa maneira, os
espetáculos ganham características
e emoções próprias”.
O Pas de Cuba é um intercâmbio cultural entre Brasil e Cuba,
trazendo direto da ilha de Fidel
Castro o que há de melhor na técnica cubana de balé. O evento co-

meçou em Campinas há cinco anos,
coordenado pela produtora cultural Bernadete Faria, que promove
o curso para bailarinos brasileiros
durante todo o mês de julho. Desde
pequenas bailarinas recém iniciadas no trabalho de ponta, até belos
e premiados jovens a caminho da
profissionalização, participaram
este ano do V Pas de Cuba, reunin-

do dezenas de academias de balé
de vários Estados (RJ, BA, MT, PR,
SP). Os 5 anos de Pas de Cuba serão celebrados em Campinas, com
a Gala - que é a apresentação destes
bailarinos e uma mostra das técnicas que aprenderam - e ao mesmo
tempo em Havana, onde os cubanos
celebram os 65 anos de fundação do
Ballet Nacional de Cuba.

As apresentações serão
no sábado, 27 de julho, às
20h no Theatro Municipal
de Paulínia. Já no domingo,
28 de julho, acontece às 19hs
no Teatro Municipal José de
Castro Mendes em Campinas-SP. Preço: R$ 20 inteira
R$ 10 meia e antecipado. Ingressos à venda na bilheteria
dos teatros.
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RODOVIA D. PEDRO I

Rota inverte direção de acesso
Era assim...
Ficou assim...
As obras realizadas pela concessionária Rota das Bandeiras na Rodovia D. Pedro I junto aos acessos e
saídas na região estão exigindo muita
atenção por parte dos motoristas.
Depois de fechar o acesso à Pucc,
Unicamp e Hospital Madre Theodora no sentido Valinhos/Anhanguera,
agora a concessionária fechou o acesso da pista principal para a marginal que existia no sentido contrário
Anhanguera/Valinhos entre os trevos de Barão Geraldo e do Shopping
D. Pedro.
Assim, quem vem pela pista
central da rodovia desde a Anhanguera e utilizava aquele acesso para
chegar ao Shopping ou aos bairros
adjacentes precisa ficar atento, pois

Agora motoristas que trafegam com os veículos pela marginal já podem entrar na pista principal pelo novo acesso invertido

FRIO

AR 3

Clima coloca Campinas em alerta
O Departamento de Defesa Civil de Campinas decretou estado de
atenção na cidade devido às baixas
temperaturas ocorridas entre os
dias 23 a 26 de julho. Em alguns
pontos da cidade a sensação térmica chegou a 5º negativos e a Defesa Civil decidiu emitir boletins de
alerta para que tanto a população
quanto os órgãos de apoio pudessem adotar medidas preventivas e
de proteção às pessoas.
O diretor da Defesa Civil de
Campinas, Sidnei Furtado, explica
que as baixas temperaturas exigem
maior cuidado das entidades que
atendem moradores de rua, os trabalhadores noturnos precisam de
reforço, há maior procura dos hospitais por conta de doenças respiratórias e até os animais se ressentem. Ele comentou que este inverno
está atípico, principalmente pela
presença de chuvas.
Para Jurandir Zullo Jr., pes-

População se protege como pode das baixas temperaturas dos últimos dias de julho

quisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas
Aplicadas à Agricultura (Cepagri) da Unicamp, “neste inverno
tivemos dois recordes: a menor
temperatura do ano, que foi de
7 º no dia 24, e a menor temperatura máxima – 11º no dia 23

– registrada desde 1988, quando
o Cepagri começou a fazer essas
medições”. A tendência agora é
de aumento das temperaturas até
domingo, dia 28, quando a média
ficará entre 11º e 21º, e a diminuição dos ventos.
Embora em invernos pas-

só é possível entrar na marginal um
pouco antes de chegar ao Makro
Atacadista.
Caso passe direto, e continue na
pista central, o motorista só vai ter
alternativa de acesso no trevo para
Mogi Mirim. E assim, quem pretendia chegar ao Shopping D. Pedro, por
exemplo, vai ter passar pela Rodovia
Miguel Noel Nascente Burnier, Rua
Jasmim, Rua Isabel Negrão Bertotti,
Rua Hermantino Coelho, Rua Adelino Martins, Rua Álvaro Bosco, Rua
Aglair Burato Villas Boas e Avenida
Guilherme Campos até o shopping.
Agora só é possível o sentido inverso do anterior. Ou seja se antes era
da central para a marginal agora é da
marginal para a central.

sados as temperaturas tenham
sido semelhantes – entre 5º e 7º
nos dias 14 e 15 de julho do ano
passado - a sensação de frio provocada pelos ventos este ano foi
mais severa. Na manhã do dia 24
esta sensação chegou a -5,1ºC entre 7h e 8h no distrito de Barão
Geraldo, segundo medição da
Unicamp. A sensação térmica é a
percepção da temperatura quando o ar entra em contato com a
pele.
Técnicos do Cepagri explicam que é muito raro o registro
de conforto térmico tão baixo na
cidade e que o fenômeno ocorreu
pela combinação da massa de ar
polar intensa que atuava sobre
o estado de São Paulo e ventos
muito fortes, que chegaram a velocidade de 63 km/h. Nestes dias
os parques públicos, como a Lagoa do Taquaral e Lago do Café
ficaram praticamente vazios.

Regional
recupera
estrutura
O coordenador da AR 3, Jorge
Veiga Jr., conseguiu trazer de volta para a regional uma máquina
retroescavadeira. “Agora poderemos agilizar os serviços de limpeza e manutenção das ruas, porque
temos um equipamento desse
porte só para região”, diz ele, que
pretende recompor a sucateada
estrutura da AR3.
A reunião mensal com a comunidade, que é realizada sempre
no último sábado do mês na AR3
(dia 27/07 às 9h30), terá a presença de representantes de órgãos
como Fumec e Cras, pois além da
parte de infraestrutura, o coordenador pretende ampliar o olhar
da Administração Regional para
questões sociais. “Quando nos
aproximamos da comunidade,
vamos percebendo detalhes que
antes passavam despercebidos”,
comenta Veiga.

TAQUARAL
Espaço está
recebendo várias
melhorias

Pintura mantém as cores originais

O Parque Portugal, onde fica a
Lagoa do Taquaral, o Kartódromo e a
Praça Arautos da Paz, está passando
por uma verdadeira “operação pente
fino”. Quem frequenta o local tem
visto inúmeros trabalhadores realizando as mais variadas tarefas em
diversos pontos do Parque. A grama
está sendo aparada, as pinturas refeitas e os campos foram recuperados.

Parabéns ao palhaço
O palhaço e equilibrista Henry
Ayala Júnior, uma das principais
atrações do Circo Tihany, fez sua
festa de aniversário no dia 26/07,
depois do espetáculo, com convidados especiais: 50 crianças em
tratamento externo do Boldrini.
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Moradores questionam uso do Parque
Moradores do bairro Parque
Taquaral fizeram um novo questionamento à Prefeitura sobre a
regularidade da instalação do circo
Thiany, dentro do kartódromo, e
do Magic World Parque na Praça
Arautos da Paz. A Amo Parque Taquaral (Associação de Moradores
do Parque Taquaral e Amigos da
Lagoa) pesquisou decretos e leis
municipais que proíbem instalação de circos e parques no local.
O presidente da entidade, Markus
Nydegger, diz que “salvo uma melhor consulta no emaranhado legal,
parece-nos que a atitude da Prefeitura e suas secretarias está em
desacordo aos termos vigentes”. O
alvará de funcionamento para as
duas instalações foi emitido pela
Setec, que cuida das concessões de
solo público e a empresa alega que
“as legislações citadas não são proibitivas e sim restritivas”.
E afirma que “parques e circos,
obedecendo todas as determinações impostas para a sua instalação
no Parque Portugal, não há razão
de ele não obter a licença para tal”.
A Amo Taquaral se baseia principalmente na “Lei nº 11.749/2003,
que embora tenha recebido vários
adendos, não teve modificado o artigo 16, que especifica uma distância mínima de 10 m de qualquer edificação e de 50 m de residências”.
Há também o decreto 15735/2006
(que proíbe o uso das dependências
do Parque Portugual para a instala-

a população concorda em ver seus
espaços públicos de descanso e lazer diminuídos para que empresas
particulares gerem lucros em beneficio próprio?”. Outra dúvida dos
moradores do entorno é em relação
à recuperação dos locais após a retirada das estruturas do parque e
do circo, já que os gramados e pisos
foram esburacados e cobertos com
areia. A Setec diz que o compromisso das empresas é devolver os locais
conforme encontraram.

Montagem do circo no Kartódromo foi prejudicada pela chuvas. Recuperação é prometida.

ção de parques de diversão, circos
e similares e para a realização de
grandes eventos musicais, culturais
e esportivos cujas emissões sonoras
ultrapassem os limites estabelecidos por lei) e o decreto 15038/2004
(que dispõe, entre outras coisas, sobre os alvarás de uso para as atividades de caráter transitório, circos
e parques).
A entidade lembra que, por ocasião da instalação do Le Cirque,
há dois anos, foi apresentado um
abaixo assinado de ‘moradores do
entorno’ grosseiramente adulterado, com endereços inexistentes
e assinaturas falsas, que foi aceito
pela Prefeitura para liberar sua instalação. Diante da nova concessão,

a Amo Parque Taquaral solicitou
a demonstração do valor arrecado com o aluguel de espaços e sua
destinação. A Setec informou que
o valor é calculado por metro quadrado utilizado: o circo Thiany pagou R$ 54.083,65 pelo mês que ficará no parque e o World Park R$
20.928,50 (este entrou com pedido
de renovação da licença que terá de
ser paga novamente).
Os valores arrecadados com as
instalações, segundo informações
da Prefeitura, “são destinados à
Setec e servem para a manutenção
de equipamentos, pagamento de
fiscais, manutenção dos cemitérios
e demais despesas da autarquia”. A
Amo Taquaral questiona: “será que

“MELHOR DO QUE ESTAVA”
O produtor Edilton Lins, do
Circo Tihany, garantiu aos editores do Jornal ALTO TAQUARAL,
quando ainda estava sendo feita a
montagem, que o local “ficaria, depois da saída do circo, melhor do
que era”.
Segundo ele “locais muito mais
delicados do que o Kartódromo” já
teriam sido utilizados para a montagem do circo sem que houvesse
qualquer problema.
“O Tihany é montado e desmontado por equipe de profissionais competentes. Na maioria das
vezes o local, depois do uso, acaba
ficando melhor do que era. Temos este compromisso com todos
aqueles que cedem espaço e não
vai ser diferente aqui em Campinas. Além do que, mais triste do
que ver o Kartódromo sendo usado
pelo Tihany era vê-lo abandonado
como estava”.
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AÇÃO COMUNITÁRIA

Vizinhos fazem festa na rua
Os resultados positivos do programa Vizinhança Solidária implantado no Taquaral foram comemorados pelos moradores das ruas que
aderiram ao movimento, com uma
festa junina realizada no dia 21 de
julho. “Desde a implantação do programa nunca mais tivemos nenhum
assalto, e a sirene de alerta que foi implantada ainda não foi usada”, conta
Marcos Xavier. Mesas e cadeiras nas
ruas, bandeirinhas, as famílias chegando com suas contribuições de comidas e doces típicos, música, bingo
e muita animação demonstravam o
espírito de comunidade.
Depois de um período de grande
insegurança e assédio de ladrões, os
moradores das ruas pacatas localizadas entre a Luiz Otávio e o Lago do
Café decidiram reagir coletivamente
e fundaram, em 30 de agosto do ano
passado, a Associação de Moradores Vizinhos Solidários do Parque
Taquaral. A partir daí eles melhoraram a iluminação externa das casas,
sinalizaram com placas e telefones
dos serviços de segurança e adesi-

Depois que a chuva se foi, moradores aproveitaram a noite em alegre confraternização

varam os carros de moradores, além
de instalar uma sirene acionada por
controle remoto, para alertar quando
alguém observasse algum movimento
estranho.
As discussões para a criação da
associação evoluiu para o resgate do
convívio entre os vizinhos, que passaram a se relacionar mais, inclusive
promovendo grupos de caminhada

pelo bairro no final da tarde. A festa
junina, segundo Ana Paula de Almeida Ramalho, “mostra que conseguimos resgatar o espírito comunitário,
reduzir a sensação de insegurança e
restabelecer o convívio que deveria
existir em todos os bairros”. A festa
junina reuniu mais de 100 pessoas
durante a tarde e parte da noite de
domingo.

Taquaral já tem Internet gratuita
Os frequentadores do
Parque Portugal já podem se
conectar gratuitamente à internet desde o dia 20 de julho,
quando a Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR) passou a disponibilizar uma rede
wi-fi aberta no local. A rede
chama-se VOX_OR e para
conectar basta acessar a rede
e se cadastrar preenchendo
quatro campos – nome, cpf e
e-mail. Há também a opção
de acesso por meio do Facebook. A instalação foi uma
homenagem da empresa ao
aniversário da cidade e terá
a duração de pelo menos um
ano, informa o diretor regional da OR, Claudio Zafiro. A
iniciativa marca a abertura de
um escritório regional da OR
na cidade, dedicado a atender
à Região Metropolitana de
Campinas.

Jornalista Manuela Azevedo acessa site do Jornal pelo serviço da Lagoa

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Vereador quer
saber nome da
Construtora

Novo CRAS é
inaugurado na
Vila Nogueira

A divulgação pelo secretário do
Verde, Rogério Menezes de que a
construtora que vai pagar os estudos sobre a contaminação no bairro
Mansões Santo Antônio não quer
a divulgação do nome para não
relacioná-la com o problema, levou
o vereador Paulo Búfalo (PSOL) a
encaminhar requerimento ao poder
executivo exigindo a divulgação do
nome da construtora.
“Se há interesse real em enfrentar o problema da contaminação
não tem sentido omitir o nome da
construtora que solicitou o laudo, a
não ser que o laudo seja “encomendado” para servir a algum interesse
específico. Vou cobrar esta informação da Prefeitura através de requerimento e avalio que ela deveria
ser pública com certeza”.

Uma nova unidade do Centro
de Referência de Assistência Social
(Cras) foi inaugurada em julho na
Vila Nogueira (Rua Dona Luiza de
Gusmão, 2.200). Com o nome de
Recanto Anhumas, o local recebeu
os serviços e estrutura que antes
funcionavam em prédio alugado do
Jardim Nilópolis. A sede própria foi
construída com verba do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), do governo federal, como
parte de um pacote de melhorias
para a região. Cada Cras deve atender cerca de mil famílias por ano e é
a porta de entrada para os serviços
da rede socioassistencial.
Campinas tem 11 Cras, localizados em áreas consideradas de
maior vulnerabilidade social. Cada
unidade recebe verba federal como
cofinanciamento, mas funcionários, equipamentos e materiais são
municipais. “Acompanho esta região há 15 anos e sou grata por fazer
parte desta equipe, que trabalha
com comprometimento”, afirmou a
coordenadora do Distrito de Assistência Social Leste, Kátia Trento.
Os Centros tem equipes compostas por coordenador, assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais de apoio para
receber, atender e acompanhar
famílias em situação de vulnerabilidade e oferecer atividades que
promovam o convívio, como palestras e oficinas. Oferece serviços
do Programa de Atenção Integral
à Família, articula os encaminhamentos de usuários que necessitam de atendimento especializado, entre outras atividades.

SANTA CÂNDIDA

Obras de esgoto
interditam rua
Obras da Sanasa para implantação de rede de esgoto no Parque
Fazenda Santa Cândida bloqueiam,
de 26 a 31 de julho, das 8h30 até as
17h, a Rua Josefina Gori Fiorani. O
trecho da via interditado será entre
a Avenida Ana Maria Silvestre Adade e a Rua José Geraldo Cerebino
Christóforo, próximo ao Hospital
Madre Theodora e ao Campus I
da PUC Campinas. Como desvio,
a Emdec indica as ruas Flavio Luiz
Ramos Fontes Cabral e Walter
Schmidt. Os trabalhos irão ocorrer
inclusive no sábado e domingo.
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144 CONDOMÍNIOS
51 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

ROTEIRO 1 -3.225 EXEMPLARES
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 - 2.255 EXEMPLARES
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 - 3.045 EXEMPLARES
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 - 1.935 EXEMPLARES
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

TAPA BURACO

GIRO
Carros mais potentes
A Speedy Motors comercializa módulos eletrônicos para
aumentar a potência e o torque
dos veículos, uma tecnologia já
comum na Europa e conhecida
como chip tuning (chip de potência). O produto, fabricado
na Alemanha, promete otimizar
o controle dos motores, tendo
como resultado ultrapassagens
mais seguras, além de maior economia de combustível e redução
da emissão de poluentes. A empresa oferece teste gratuito no
veiculo do interessado. Rua Carolina Florence, Nº 659 - Telefone 3291 9744 –www.speedymotors.com.br
Livros com desconto
Durante todo o mês de agosto
ocorre uma promoção na Livraria da Editora da Unicamp, no
Instituto de Estudos da Linguagem - IEL. Livros da Companhia
das Letras com desconto de 25%
e livros da Zahar com 20% de
desconto. Para os professores,
de qualquer nível de ensino e de
qualquer especialidade, os livros
publicados pela Editora da Unicamp tem desconto de 40% sobre
o preço de capa. A livraria funciona das 9 às 18 horas, de segunda à sexta. Outras informações
no www.editora.unicamp.br ou
pelo telefone 3521 7235.
Negócios imobiliários
A casa que abrigou a Campinas Decor este ano foi adquirida,
um pouco antes da mostra, pela
Imobiliária Picoloto. Segundo
informações de funcionários, a
empresa ainda não decidiu se o
imóvel será alugado ou vendido,
pois é um ponto nobre (Avenida
Almeida Garret, 1351) e com uma
demanda cada vez mais comercial.
Ampliação do Iguatemi
O Shopping Center Iguatemi Campinas iniciou as obras de
expansão do empreendimento,
previstas para serem concluídas
em outubro de 2014. Serão mais
19,9 mil m2 de Área Bruta Locável,
para 125 novas operações, entre
lojas, restaurantes e cinema. A
nova ala terá três pavimentos de
shopping e três subsolos de estacionamento. O Iguatemi tem 23
anos e foi o primeiro shopping
construído em Campinas.

Asfalto solta na mão

Massa formada por pedriscos solta por inteiro quando colocada sobre asfalto antigo

A Rua Nelson Alaite tem apenas uma quadra de extensão entre
as Ruas Jasmim e Hermantino
Coelho e, em função do trânsito
intenso, inclusive de transporte
coletivo, tem o seu asfaltamento
permanentemente exigindo reparos.
Por diversas vezes operários
da Operação Tapa Buracos estiveram na rua consertando o asfalto e
a última ação deles no local aconteceu na semana de 17 a 20 de junho, quando cobriram uma vasta
área com uma camada de massa
asfáltica.
No dia 22, sábado, o prefeito
Jonas Donizete esteve presente em

tenda armada na esquina da rua
com a Hermantino Coelho anunciando o início das obras de captação do esgoto no bairro. O diretor
da AR 3, Jorge Veiga acompanhou
o prefeito no evento e foi alertado
sobre a precariedade do serviço.
Menos de uma semana depois,
as placas da massa colocada sem
nenhum critério sobre o asfalto
velho soltavam em grandes pedaços com a passagem dos veículos.
Quem passou pelo local na
oportunidade pode levantar as
placas com as mãos. Hoje, a cobertura simplesmente desapareceu, sobrando apenas o asfalto
antigo.

Buracos continuam ‘infernizando’

Rua Miosótis

Rua das Orquídeas

ALUGAMOS
Mesas e cadeiras
*BRINQUEDOS*
www.sosfestaseventos.com.br

F.: 3308-7776

Rua das Camélias
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AbraKadabra
TONICO’S BOTECO

ADONIRAN BAR

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

Rua Francisco Glicério, 1833
Valinhos/SP
Fone (19) 3327-9930

EXPOSIÇÕES

tuito, nos dias 17 de agosto, às 20h e
no dia 18 de agosto, às 19h. No SESI
Amoreiras (ao lado do Hosp. Mário
Gatti). Informações: 3732 4183/ 4184
/ 4100.

Arte com Arte
O Iguatemi Campinas recebe até 11
de agosto a exposição “Arte com Arte”,
com 60 peças que reúnem os bonecos
de Suzy Gheler em composição com
quadros de Gustavo Rosa. Na praça de
eventos do terceiro piso, no mesmo horário de funcionamento do shopping. O
Iguatemi fica na Av. Iguatemi, 777, Vila
Brandina. Informações: 3131 4646.
Mostra Singular
O Instituto Thomaz Perina promove até 24 de agosto, de 3ª a sábado,
das 10h às 16h, a exposição “Singular”,
com trabalhos de coleções particulares
de Thomaz Perina. São pinturas de importância histórica, criadas ao largo da
sua principal obra, Paisagem. O Instituto fica na Rua Santo Antônio Claret,
229, Castelo. Informações pelo tel: 3213
0398 ou www.itp.art.br. A entrada gratuita.
FEIRA
Artesanato Internacional
A Feira Artesanatos do Mundo reúne cerca de 60 expositores de diversos
países, com peças de decoração, utilitários, roupas, acessórios, bijuterias,
entre outros. Os stands apresentam um
painel explicativo sobre a história do
artesanato típico das localidades, assim
como as curiosidades culturais. Entre
os países participantes estão Indonésia, Rússia, Grécia, Síria, Tunísia, Itália,
Equador, Senegal, Egito e Paquistão,
além do Brasil, que traz artesãos de oito
estados. De 2 a 11 de agosto – 2ª a sábado, das 14 às 22 h e domingos, das 12 às
20 horas, no Shopping Iguatemi
Carros Antigos
No domingo, 28/07, tem Encontro
de Carros Antigos no estacionamento
do Galleria Shopping. Além de marcar o aniversário do Clube V8&Cia, o
evento fará homenagem aos veículos
com motores V8, aos Ford Galaxie e
aos premiados no XVIII Encontro Paulista de Auto Antigos (um Impala 63 e
o Ford Runabolt 1926), Além de reunir
venda de peças, acessórios, miniaturas
e outros artigos relacionados ao antigomobilismo. O encontro será das 8h às
15h no estacionamento do piso térreo
do shopping, com cerca de 300 expositores.
INFANTIL
Domingo no Lago
O grupo de Teatro Stupenda Trupe
realiza no dia 4 de agosto, às 10h30, o espetáculo infantil “O Enigma da Caixa”.
A apresentação será na Sala de Cinema
do Espaço Cultural Casa do Lago. No
mesmo dia e horário, a Sala Multiuso
apresenta o Teatro “Caravana Roliday”,
promovido pelo grupo Cia Tomara Que
Não Chova, com números circenses. A
entrada é franca. A Casa do Lago fica
na Rua Érico Veríssimo, 1011 - Cidade
Universitária Zeferino Vaz / Unicamp.
Informações: 3521 7017 / 7701.
MÚSICA
Beatles com Zíper na Boca
No dia 4 de agosto, às 11h30, o Es-

CINEMA

Tihany
O espetáculo AbraKdabra, do Circo Tihany Spetacular,
ficará em Campinas até 25/08 no Kartódromo do Taquaral. São cerca de duas horas de show divididos em 18 atos
com humor, acrobacia, contorcionismo e principalmente,
ilusionismo quando o mágico Richards Massone (foto) faz
paço Cultural Casa do Lago apresenta,
na Sala Multiuso, o Concerto “Zíper
na Boca”. Premiado em duas edições
do Mapa Cultural Paulista, o coral é
formado por alunos, funcionários e docentes das diversas áreas da Unicamp.
A apresentação será uma montagem de
“Love is all you need”, um Tributo aos
Beatles. A Casa do Lago fica no campus
da Unicamp, em Barão Geraldo. Informações: 3521 7017 / 7701.
Filarmônica do Senai
No dia 24 de agosto, às 18h, o SESI
Amoreiras recebe a Orquestra Filarmônica SENAI-SP. Com um repertório
abrangente e eclético, a apresentação

aparecer, do nada, um helicóptero no palco. Sessões de terça a quinta às 20h, sexta, sábado e feriado às 16h e 20h, e
domingo às 11h, 15h e 19h. Informações e compras pelo site
Livepass.com.br ou na bilheteria do circo, de terça a sábado
a partir das 12 h e aos domingos a partir das 10h.

terá obras de Adoniran Barbosa, Tom
Jobim, John Williams, Edward Elgar,
Maurice Ravel, Jean Sibelius, Ludwig
van Beethoven e Antonín Dvorák. O
SESI fica na Av. Amoreiras, 450, Parque
Itália – ao lado do Hospital Mário Gatti. Informações: 3732 4183/ 4184 / 4100.
Gratuito.
TEATRO
Don Quixote brasileiro
A Cisne Negro Cia. de Dança
apresenta, no dia 8 de agosto, às 15h
e 20h, o espetáculo “Don Quixote e
Sancho Pança, Viajando pela Dança”.
Adaptado da obra prima Don Quixote

de La Mancha, de Miguel de Cervantes, o espetáculo faz uma viagem por
diversas danças e ritmos brasileiros:
Maculelê, Bumba-Meu-Boi, Maracatu, Samba de Roda, Moda de Viola,
sob uma perspectiva contemporânea.
No Sesi Amoreiras. Gratuito.
Comédia infantojuvenil
A Cia Entreato apresenta o espetáculo Polenta com Radite, que se
passa no Brasil dos anos 40 e é inspirado no cinema mudo, na arte do
palhaço popular, na pantomima italiana e no teatro sem palavra. A história mostra o relacionamento entre
pessoas de culturas diferentes. Gra-

Documentário
O Cine Doc CPFL Cultura exibe,
no dia 7 de agosto, às 19h e às 21h, o
documentário “O Prisioneiro da Grade de Ferro”, de Paulo Sacramento,
no auditório Umuarama. O Instituto CPFL Cultura fica na Rua Jorge
Figueiredo Corrêa, 1.632, Chácara
Primavera, por ordem de chegada.
Entrada gratuita. Informações: 3756
8000 ou www.cpflcultura.com.br.
ESPORTE
1º Campeonato de Wakeboard
No dia 03 de agosto será realizado, no Naga Cable Park de Jaguariuna, o 1º Campeonato de Wakeboard
e Wakeskate em Cable Parks. O
evento, inédito no país, reunirá os
principais atletas de wakeboard em
cinco categorias. Esse é o esporte
aquático que mais cresce no mundo
e está na disputa para ser inserido
nas Olimpíadas de 2020. Av. Pacífico
Moneda, 349 – Jaguariúna. Tel: (19)
3837 2244.

