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VER
GO
NHA

NA
CIO
NAL

O que há, 
afinal

aí dentro?
VISITAMOS O FANTASMA DO JORNAL NACIONAL

É abril
outra vez

Estamos, por deliberação 
própria, quase repetindo nossa 
capa e as duas páginas centrais 
da edição 0072 de abril de 2014.
Um ano e doze edições depois, 

praticamente nada mudou 
em Campinas.

Ela lidera, novamente, 
o ranking de cidades com maior 

número de casos de dengue.
Assim, foi até fácil 

fechar esta matéria. 
Bastou atualizar 

alguns números, para mais, 
infelizmente.

Campinas é a mesma.
É abril outra vez.

“Com trabalho 
e virtuosismo

a dengue floresce”

Portão1

Pág. 5

Pág. 4

Os permissionários 
do Portão 1 da Lagoa 

encaminharam a proposta da 
praça de alimentação 

à Secretaria de Serviços 
Públicos no dia 2 de abril.

Agora o secretário 
Ernesto Paulela vai se reunir 
com eles, no local, no dia 27.

REUNIÃO AGENDADA

Praça 4
SOBRANDO ÁGUA

GIRO

Crise?
Mas que crise?!

7 de abril:
só jornalistas

PAPO CABEÇA

Moradores das proximidades 
da praça na Vila Nogueira 

esperam que a revitalização 
traga melhorias, inclusive nas 
três bicas existentes no local.
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Mesmo assim, e em face 
da forte pressão do sindicato 
da categoria, alguns condo-
mínios sucumbiram e aceita-
ram a proibição.

Atividade fim e meio 

A grande polêmica em 
relação ao tema se deu pelo 
fato do entendimento equi-
vocado do sindicato de que 
as atividades de portaria, 
faxina e segurança têm ca-
racterística de atividade fim, 
a qual a lei proíbe a possibi-
lidade de se terceirizar.

Com a nova regulamenta-
ção inclusive a atividade fim 
poderá ser terceirizada, co-
locando um ponto final nes-
se absurdo equívoco. Vejam 
que até mesmo a instalação 
de equipamentos e apara-
tos eletrônicos eram alvo de 
proibição por parte dos sin-
dicatos em relação aos con-
domínios. 

Ora, esses equipamentos 
deixam os empreendimentos 
mais seguros e preservam a 
vida e a integridade física 
dos condôminos.

Justiça 

O legislador fez justiça 
em relação ao tema e corro-
borou com a luta dos advo-
gados na defesa dos direitos 
a propriedade e da livre es-
colha e iniciativa. 

Que a liberdade sempre 
seja preservada no seu sen-
tido amplo e o estado demo-
crático de direito mantido e 
garantido por lei.

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

Câmara dos Deputados 
aprova Lei da Terceirzação

PÉ DE CAPACETE
Aos domingos, especialmente, nascem capacetes de uma 

pequena árvore no canteiro em frente ao portão principal do 
Parque Portugal - Lagoa do Taquaral

DO CIDADÃO

Pelas ruas...

(19) 99168-4852

Odontologia
Implantodontia

Dr. Cléber Aneolito Ferreira  -  Dra. Valéria Ap. Teixeira
             CROSP 56672              Especialista em Implantodontia
                                                             CROSP 56674  

Implantodontia - Enxertos Ósseos - Próteses
Periodontia - Estética - Clareamento a Laser
Facetas de Porcelana - Reabilitação Oral

VISITEM NOSSO SITE
www.seuimplante.com.br

Rua Irmã Serafina, 863 -s/44 - Campinas
19 3269-0471 - 3722-7644  - 19 99700-2286 - 98120-4041

SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA!!! SEU SORRISO, NOSSA SATISFAÇÃO!

ATIVIDADE FIM E MEIO

Edições 2015: 31/01 - 28/02 - 28/03 - 25/04 - 30/05 - 27/06 - 25/07 - 29/08 - 26/09 - 31/10 - 28/11 - 19/12 

Assim é muito 
fácil fazer Jornal

Ora, ora, ora... Por que esta-
mos praticamente repetindo 
a a capa e as duas páginas 
centrais de abril de 2014 
deste Jornal? Simples. Por-
que a notícia é a mesma do 
ano passado, um pouco mais 
aquecida nos números é bem 
verdade. Mas exatamente a 
mesma.
E o que fez, afinal, Campinas 
conquistar por dois anos se-
guidos o primeiro lugar na-
cional em casos da doença 
provocada por este mosqui-
to? Não é demais ousar dizer 
que o tal ‘desenvolvimento’ 
tem mesmo grande parcela 
de culpa. Ele derruba árvores 
e levanta prédios; tira a terra 
e põe asfalto; tira a água dos 
rios e joga esgoto. E, por fim, 
não para de produzir dejetos 
de todo tipo e toda ordem.
Na sujeira da grande cidade 
a andorinha não voa, mas o 
aedes prolifera em progres-
são geométrica. E não há po-
deroso de plantão capaz de 
mudar esta realidade, pelo 
menos por estas ‘campinas’. 
Dois anos do mesmo alcaide 
e dois recórdes de doentes, 
pobre metrópole.
No ano passado (2014), até 
abril contabilizaram cerca 
de 14 mil casos. Neste abril 
de 2015 já são mais de 22 
mil, quase o dobro. Nem o 
Exército dá jeito diante dos 
desesperados pedidos de so-
corro daqueles que ocupam 
os cargos públicos e que 
deveriam evitar o pior. Mas 
muito pouco é feito efetiva-
mente. Uma pulverizaçãozi-
nha aqui, outra ali, Uma ope-
ração cata-treco aqui, outra 
ali. E dá nisso.
Bem, mas esperar o que de 
um prefeito que inaugura 
uma farmácia pública sem 
remédio quando a dengue 
está matando de montão?
Fica difícil, muito difícil 
acreditar neles.
Só nos resta, como dizem os 
crentes, “entregar nas mãos 
de Deus, pois se não for por 
Ele por quem será?”

DESAFIO
Fotografe uma andorinha e 
mande pra redação; fotogra-
fe um monte de lixo e mande 
pra redação. Ao final vamos 
comparar o que mais vemos 
nesta cidade: terra de ando-
rinhas ou de mosquito da 

A polêmica 
em torno da 
p ro i b i ç ã o 
de serviços 
terceirizados 
em condomí-
nios está no 
fim. Em vo-

tação apertada - de 230 votos 
a favor e 203 contra - a emen-
da à Lei 4330/04 foi aprovada 
pela Câmara dos Deputados 
e agora passará pelo crivo 
do Senado Federal e sanção 
presidencial. Se for aprovada, 
passará a valer a partir de sua 
publicação.

Como esclarecimento, a 
referida emenda não é es-
pecifica para condomínios, 
mas para todo e qualquer 
segmento - inclusive os con-
domínios. 

Nos últimos anos houve 
uma grande queda de bra-
ço entre sindicatos, muita 
discussão e principalmente 
ameaças por parte dos sin-
dicatos. Muitos síndicos,  
temerosos em sofrerem com 
ações judiciais, interrompe-
ram as atividades terceiri-
zadas e passaram a contar 
com funcionários próprios 
em seus empreendimentos .

Inconstitucionalidade 

Já havíamos alertado, 
nessa mesma coluna, o fato 
da inconstitucionalidade 
da proibição em relação 
à terceirização, haja vista 
caracterizado o cerceamen-
to do direito em optar pela 
modalidade que melhor 
atendesse aos condomínios, 
tanto qualitativa como fi-
nanceiramente .

JUSTIÇA

INCONSTITUCIONAL

DENGUE

Os municípios estão em cam-
panha para eliminar os criadouros 
do mosquito da dengue, mas há lo-
cais onde nada é feito. Observe os 
canos que sustentam as placas de 
trânsito e as arandelas de luz nas 
ruas e praças, que geralmente não 
possuem uma tampa em seu topo, 
permitindo que a água da chuva en-
tre por essa abertura, encha o cano 
com água e forme um criadouro. 
O poder público deveria fazer um 
exame de todos os canos que sus-
tentam placas e luminárias para 
providenciar a tampa. Ou adotar 
uma solução mais simples, rápida, 
barata e eficaz: é fazer um furinho 
na base para que a água empoçada 
escorra. Fica a sugestão aos órgãos 
competentes para agir e eliminar 
esses criadouros que podem estar 
contribuindo para a epidemia de 
dengue. 

Antonio de Andrade 

SANASA
Sobre o comunicado de falta de 

água no bairro Santa Cândida em 
03/04, o leitor Ricardo Flora co-
mentou: 

“Hoje é 06/04, meio da tarde e 
estamos sem água até o momento. 
A Sanasa passa previsão erradas aos 

moradores, é um absurdo!”. Con-
sultada, a empresa respondeu: “Há 
cerca de duas semanas, as fortes 
chuvas que caíram danificaram a 
linha exclusiva que abastece alguns 
condomínios da região. Por isso, a 
Sanasa precisou instalar linhas pro-
visórias até fazer o reparo definiti-
vo. Por se tratar de uma região ex-
tensa e de um trabalho complexo, o 
serviço definitivo foi executado em 
diferentes pontos durante todo o fi-
nal de semana e o abastecimento só 
começou a ser normalizado no final 
da tarde do dia 06/04”

IDOSO NAMORADOR

Sobre a notícia da calourada 
dos idosos na Unicamp (Progra-
ma UniversIDADE), a leitora Lú-
cia Agulhari comentou: 

“Eu trabalho na Casa do Lago e 
participei do evento, foi realmen-
te um momento único e especial.
Conheço o Sr Lotário e ele faz a 
diferença com sua simpatia, gen-
tileza, carinho, respeito, sensibili-
dade e inteligência. Ele realmente 
é especial e desejo que encontre 
a “namorada” desejada e que ele 
merece...

Nas novas placas, suportes já têm tampas

Seo Lotário: olho vivo ganhou admiradora

PEQUENOS CARRETOS
(19) 99168-4852
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EM TEMPO DE SECA, BICA NA VILA NOGUEIRA VIRA SALVAÇÃO

Água de graça na Praça 4!
A Praça Cândido Portinari (an-

tiga Praça 4) na Vila Nogueira está 
sendo revitalizada e a previsão de 
conclusão é em agosto. Além de 
construção de calçadas e melhoria 
na iluminação, o local deverá rece-
ber playground, academia da ter-
ceira idade e recuperação do campo 
de futebol. 

Os vereadores Luiz Rossini e 
Cidão Santos encaminharam os 
pedidos de recuperação da área e 
o trabalho está sendo executado 
pelo Departamento de Parques e 
Jardins. Hoje, a frequência é gran-
de por conta da fonte de água que 
abastece muitas residências. 

No domingo, dia 19/4, Jandira 
R. dos Santos, moradora do Jar-
dim Nogueira, veio com o filho e 
os netos, buscar alguns galões para 
experimentar. Ela pretende substi-
tuir o consumo de dois galões por 
semana, que hoje é comprado, pela 
água da bica. 

E a garantia que o produto é 
bom e puro vem do morador Dege-
nil Monteiro (conhecido por DG): 
“bebo essa água há 40 anos, é óti-
ma, todo ano mandamos analisar 
por conta própria e não tem pro-
blema nenhum!”

Da mesma opinião é Josué de 
Oliveira, que além de usar a água 
há quase 20 anos para consumo do-
méstico, aproveita a bica para lavar 
o carro com baldes. Essa é uma prá-
tica bastante comum nos finais de 
semana na praça, que fica entre as 
ruas Tomás Ribeiro e Dário Pompeu 
de Camargo. 

Os carros chegam carregados 
de galões e baldes, e enquanto eles 
enchem na bica, alguns baldes são 
transportados para fazer a limpeza 
do veículo. 

A fonte sempre existiu no local, 
garante DG, que se orgulha de estar 
a 45 anos no bairro. Só que antes, 
conta, “a bica ficava na parte supe-
rior da praça e havia um lago onde 
as mulheres lavam roupas e criavam 
patos. Mas após a morte de algumas 
crianças o lago foi soterrado e a água 
da nascente canalizada para a fonte, 
instalada no meio da praça”. Agora, 
com as reformas, os moradores que-
rem que a bica seja transferida para a 
parte de baixo da praça, onde o movi-
mento de veículos não é tão intenso.    

Projeto prevê
alvará só com 

declaração
O executivo apresentou, em 

17/04, um Projeto de Lei Comple-
mentar que pretende agilizar a 
tramitação dos projetos de cons-
trução de pequeno porte. De acor-
do com a proposta, basta solicitar 
a ARI – Aprovação Responsável 
Imediata - na Secretaria de Ur-
banismo e a emissão do Alvará 
de Execução de Obra poderá ser 
concedido mediante uma declara-
ção de responsabilidade assinada 
pelo proprietário do imóvel, pelo 
autor do projeto e pelo responsá-
vel técnico. Com isso, os autores 
assumem que a elaboração do pro-
jeto e a realização da obra estão 
de acordo com as leis municipais 
de uso e ocupação do solo, Códi-
go de Obras e demais legislações 
urbanísticas. A proposta é inédita 
no país e abrange imóveis residen-
ciais de até 500 m² e comércios de 
pequeno porte (até 1.000 m²).

Plano diretor 
tem site e 

debates regionais
A Câmara Municipal sedia, na 

terça (28/04) a partir das 18h30, 
no Plenarinho, discussão sobre o 
Plano Diretor, por iniciativa do 
vereador Gustavo Petta. O Or-
çamento Participativo também 
promove oficinais regionais para 
divulgar e debater o novo Plano 
Diretor Estratégico, a ser apresen-
tado e revisado em 2016. Na região 
Leste, será  no dia 21/5, às 19h, na 
Paróquia São Paulo Apóstolo (Rua 
Maria Encarnação Duarte, 415 – 
Chác. da Barra). O plano diretor é 
a lei municipal que estabelece re-
gras e orienta o ordenamento, ocu-
pação e crescimento da cidade, en-
volvendo diretrizes ambientais, de 
habitação, transporte, desenvol-
vimento econômico e outros, com 
revisão a cada dez anos. https://
planodiretor.campinas.sp.gov.br

A facilidade para obter água  
considerada de qualidade e 
de graça, tem levado 
muita gente à Vila Nogueira, 
onde, na antiga Praça 4, 
o líquido jorra, dia e noite 
sem parar, por três bicas 
em canos de pvc.
Sua potalidade 
comprovada por moradores 
das imediações faz com que 
seja alternativa economica à 
água da Sanasa 
ou à de galões.
Como é de graça, acaba 
muito utilizada também 
para lavar veículos.

A maior rede imobiliária do país 
está chegando em Campinas

BREVE EM NOSSA REGIÃO

Agende uma visita com um de nossos consultores!
dna@remax.com.br



EPIDEMIA (DE ONTEM E DE HOJE) TEM ORIGEM NO DESCASO DOS ADMINISTRADORES E DA POPULAÇÃO

“Si ôceis pensa que nóis fumo imbora, nóis inganemo ôceis , fingimos que fumos e voltermo, ói nóis aqui tra veiz.....”

Em 2014 eram 1,22% da população
Em 2015 são 2,05%. Quase o dobro

Em janeiro de 2011
funcionários da zoonose
fizeram pulverização 
em vários imóveis da região, 
principalmente no bairro 
Santa Cândida, onde vários 
moradores contrairam a doença.
De lá prra cá os casos só aumentam.

Terceira maior cidade do 
estado de São Paulo, Cam-
pinas continua reforçando 
as estatísticas de dengue 
no Brasil ao registrar a 
maior epidemia da doença 
em sua história em 2014 e 
repetiu o recorde em 2015. 
Enquanto o Ministério da 
Saúde anunciou queda de 
80% na incidência da den-
gue no país, o município 
registrou mais de 14 mil 
casos em menos de quatro 
meses em 2014 e, em 2015, 
chegou a 22.544 casos até 
13 de abril.

Se considerarmos a ci-
dade com seu 1,1 milhão de 
habitantes, o número de 
infectados chegou a 1,22% 
da população em abril de 
2014 e 2,05% em 2015. O 
balanço oficial de 11 de 
abril de 2014, mostrou 62 
casos confirmados no Cen-
tro de Saúde Taquaral, 26 
no Costa e Silva e 15 no São 
Quirino.Enquanto até 13 
de abril de 2015 eram: 589 
no CS Taquaral, 548 no CS 
Costa e Silva e 650 no CS  
São Quirino

ESPECIAL (2)4

Campinas é a cidade que lidera o 
ranking de infestação por dengue por 
estrato populacional entre os municí-
pios brasileiros com mais de 1 milhão 
de habitantes, segundo levantamento 
do Ministério da Saúde divulgado no 
início de abril. As estatísticas, à época, 
revelavam uma incidência de mais de 
1.700 casos a cada 100 mil habitantes.

Os dados oficiais da Secretaria 
Municipal de Saúde confirmaram 
22.544 casos de dengue em 2015 até 
13 de abril. Embora solicitados, as es-
tatísticas atualizadas atualizadas em 
22 de abril não foram repassadas ao 
Jornal. 

Este ano foram registradas 1.410 
ocorrências em janeiro, 5.692 em fe-
vereiro, 14.911 em março e, em abril, 
os dados preliminares indicavam 531 
casos confirmados até o dia 10. Ou-
tros 4.369 estavam sob investigação 
pelo Departamento de Vigilância em 
Saúde. 

No mesmo período ocorreram 
quatro mortes, e outras cinco aguar-
davam exames para confirmação. 
Notícia divulgada no portal da Pre-
feitura informa  que “o número de 
ocorrências no mês de abril sinaliza 
ser menor”.  

Historicamente, os primeiros 
cinco meses do ano são os de maior 
incidência da doença, por conta das 
condições climáticas que favorecem 
a proliferação do mosquito transmis-
sor. Mas este ano, com os números 
muito acima dos registrados no ano 
passado, quando a incidência explo-
diu em abril e maio, cerca de 40 mil 
doentes e seis mortos. 

 Este ano até o Exército e a Guar-
da Municipal foram colocados na 
rua para trabalhar contra a dengue, 
telando caixas dágua (182 em abril) e 
removendo potenciais criadouros. Fo-
ram firmados também convênios com 
corretores e imobiliárias para facilitar 
a vistoria nos imóveis fechados. Esta 
iniciativa conseguiu a adesão de ape-
nas 50% das imobiliárias da cidade e, 
nestas, a ação alcançou 65% dos 15 mil 
imóveis disponíveis para locação no 
município, segundo dados da própria 
Prefeitura.  

Sem informar os valores gastos, a 
prefeitura noticia que enviou em abril 
80 mil mensagens eletrônicas com in-
formações sobre a doença, sintomas 
e formas de prevenção para cidadãos 
cadastrados em órgãos municipais.  E 
apesar de divulgar que foram remo-
vidas mais de 420 mil toneladas de 
entulho nos últimos dois anos para 
reduzir criadouros, os números mos-
tram que as ações são insuficientes, 
pois os casos só aumentam.

CENTROS DE SAÚDE

CS TAQUARAL

(19) 3254-9485

CS S. QUIRINO

(19) 3256-7243

CS C. E SILVA

(19) 3208-4060



EPIDEMIA (DE ONTEM E DE HOJE) TEM ORIGEM NO DESCASO DOS ADMINISTRADORES E DA POPULAÇÃO

“Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui, aqui é meu lugar. Eu voltei, pras coisas que eu deixei...”

Em 2014 eram 1,22% da população

•    Ralos externos e canaletas de 
drenagens para água da chuvas: 
usar tela de nylon para proteção ou 
colocar sal semanalmente. 

•    Ralos internos de esgoto: co-
locar tampa abre-e-fecha ou tela de 
nylon (trama de um milímetro) ou, 
ainda, duas colheres de sopa de sal, 
no mínimo, semanalmente. 

•    Lajes e marquises: manter o es-
coamento de água desobstruído e 
sem depressões que permitam acú-
mulo de água, eliminando eventu-
ais poças após cada chuva. 

•    Calhas: manter sempre limpas 
e sem pontos de acúmulo de água. 

•    Fossos de elevador: verificar se-
manalmente se existe acúmulo de 
água, providenciando o escoamen-
to por bombeamento. 

•    Vasos sanitários ou Caixas de 
descarga sem tampa e sem uso diá-
rio: manter sempre tampados, acio-
nando a descarga  semanalmente; 
caso não possuam tampa, vedar 
com filme plástico ou saco plástico 
aderido com fita adesiva.

•    Pratos e pingadeiras de vasos de 
plantas: substituir a água por areia 
grossa no prato ou pingadeira, até 
a borda. 

•    Caixas d´água: mantê-las veda-
das (sem frestas), providenciando a 
sua limpeza periodicamente. 

•    Piscinas em período de uso: efe-
tuar o tratamento adequado com 
cloro. 

•    Piscinas sem uso freqüente: re-
duzir o máximo possível o volume 
de água e aplicar, semanalmente, 
cloro na dosagem adequada ao vo-
lume de água. 

•    Recipientes descartáveis: acon-
dicionar em sacos de lixo e dispo-
nibilizá-los para coleta rotineira da 
limpeza pública. 

•    Bromélias: substitua por outro 
tipo de planta que não acumule 
água. Enquanto esta providência 
não for adotada, regar abundante-
mente com mangueira sob pressão, 
duas vezes por semana. 

Aos primeiros sintomas da 
dengue (febre, dor de cabeça, do-
res nas articulações e no fundo dos 
olhos), a recomendação do Minis-
tério da Saúde é procurar o serviço 
de saúde mais próximo e não se 
automedicar. Quem usa remédio 
por conta própria pode mascarar 

sintomas e, com isso, dificultar o 
diagnóstico.

Para os pacientes que não tem 
problema renal, a maior recomen-
dação dada é a intensa hidratação 
com água, soro caseiro, soro de 
hidratação via oral, além da venal, 
esta última feita no hospital. 

Foi a conduta adotada pelo 
morador Lucas Vieira, 30  anos do 
Mansões Santos Antonio. No fnal 
de março ele procurou o Hospial 
Santa Edwiges com fortes dores 
no corpo e enjoo. Recebeu hidrata-
ção venosa e recomendações sobre 
repouso e hidratação caseira.

NOVA LEI
No dia 16 de março foi sancio-

nada a lei que modifica penalidades 
e obriga proprietários de imóveis 
fechados a fazer a limpeza dos lo-
cais no prazo de 48 horas. Antes, os 
donos de imóveis abandonados ti-
nham um prazo de 60 dias, a partir 
da notificação.

A partir da sanção da lei, o 
agente de saúde tem amparo legal 
para entrar no imóvel que apre-
sente risco potencial de dengue. 
O descumprimento da lei resulta 
na aplicação de uma multa equiva-
lente a 10 UFICS (Unidade Fiscal 
de Campinas, que equivale a R$ 
2,7941) por metro quadrado.

A multa será dobrada e aplicada 
sucessivamente, enquanto persistir 
a infração. Se o responsável não for 
localizado, a notificação será feita 
por meio do Diário Oficia do mu-
nicípio.

PROJETO DE LEI
Vereador Artur Orsi propõe 

divulgação compulsória a cada 10 
dias, na Internet, do número e in-
formações de casos de dengue em 
Campinas .A proposta de lei esta-
belece também a divulgação pela 
Prefeitura, em seu site, do número 
de agentes de saúde atuantes no 
combate à doença, tanto os ser-
vidores da administração direta e 
indireta, quanto os agentes even-
tualmente terceirizados 

Projeto de lei, protocolado no 
início de abril, propõe que a divul-
gação seja feita, “a partir do mês 
de janeiro, e até o final do mês de 
maio, de cada ano, no site oficial 
da Prefeitura, em local destacado 
na sua página internet,” dos se-
guintes dados referentes à dengue 
em Campinas: 

1) O número total de casos da 
doença registrados e confirmados; 
2) O número total de casos sus-
peitos da doença; 3) Os pontos 
destacados, por região, onde en-
contram-se os casos confirmados e 
os casos suspeitos da moléstia; 4) 
O número de casos confirmados e 
de casos suspeitos, registrados por 
área e de centro de saúde de Cam-
pinas.

A proposta também estabelece 
que sejam divulgados, uma vez por 
mês, no mesmo espaço, “...os gas-
tos orçamentários efetivamente 
realizados, até aquele mês, com as 
medidas de prevenção e de comba-
te” à doença. Ainda estabelece que, 
a partir do mês de junho, de cada 
ano, as informações poderão ser 
realizadas a cada mês.

Jornal Nacional apavora moradores

Atenção nos sintomas

Cuidados nos
condomínios

Imóveis 
fechados

Apesar da sujeira, nada do mosquito foi encontrado 
no prédio abondonado

Em 2015 são 2,05%. Quase o dobro

A edição do dia 16 de abril do 
Jornal Nacional, da Globo, mos-
trou o prédio abandonado na Rua 
Adelino Martins (foto ao lado) 
dando conta que poderia estar 
servindo como foco e criadouro 
de mosquitos da dengue.

E da TV a notícia caiu na boca 
do povo e ganhou as ruas. Os mo-
radores do entorno ficaram apa-
vorados. À boca pequena diziam 
que os foços dos elevadores esta-
vam inundados e cheios de larvas.

No domingo, dia 19, sob sol 
escaldante repórter e fotógrafo 
do Jornal visitaram o local e pás-
saram pente fino  nos três blocos 
do que deveria ser o Condomí-
nio Rio São Francisco, lançado e 
abandonado pela Athol.

Em cada um deles há dois fo-
ços de elevadores mas em apenas 
no mais afastado da rua havia 
água muito suja e fétida acumula-
da neles. No mais apesar de muita 
sujeira havia apenas alguma vasi-
lhas plásticas com água para os 
cães que os ‘moradores’ mantém 
no local.

ÁGUA SUJA NÃO
“Depósitos de água suja e con-

taminada, esgotos, valões, fossas 
e todo reservatório de água com 
muito material orgânico são os 
criadouros preferenciais do Culex 
que fica zunindo a noite. Portan-
to, água contaminada acumulada 
e esgotos a céu aberto têm grande 
importância para a saúde pública, 
pois podem causar diversos pro-
blemas à população, mas não se 
configuram como criadouros po-
tenciais do mosquito transmissor 
da dengue”.

A explicação é do pesquisador 
José Bento Pereira Lima, do Labo-
ratório de Fisiologia e Controle 
de Artrópodes Vetores do Ins-
tituto Oswaldo Cruz (IOC/Fio-
cruz) que faz questão de ressaltar 
a grande resistência dos ovos do 
A. aegypti ao ressecamento, po-
dendo ficar até um ano no seco 
esperando condições propícias 
para eclodirem.

A Secretaria de Comunicação, 
por meio do Departamento de Pu-
blicidade, realizou, em dois finais 
de semana de março e abril uma 
campanha de pocket mídia, que 
consiste em mensagens para orien-
tar a população via telefone sobre 
como evitar criadouros de dengue. 
Na primeira etapa, no dias 28 e 29 
de março foram atendidas mais de 
300 mil ligações nas mais diversas 
regiões da cidade.

Divulgação
compulsória

Alô, dengue...

ESPECIAL (2) 5
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Spazio Voi
Um novo espaço de beleza será 

inaugurado no Taquaral no dia 15 
de maio: Av. Pde. Almeida Garret 
402 (próximo ao colégio São José). 
Quem for conhecer no dia da inau-
guração, ganha uma taça de cham-
panhe. Tel.: 3397 3325 – www.spa-
ziovoi.com.br

Stancati Interior
A  Stancati Arquitetura e De-

sign, especializada em arquitetura 
corporativa e industrial - e com es-
critórios em SP e Miami - abriu sua 
primeira unidade em Campinas, no 
Parque Imperador, para atender os 
clientes da região. No Condomínio 
Parque Empresarial Campinas – Av. 
Cambacicas, 520 – Tel.: 3114 4170

Caramelo Modas
Além de acessórios e moda fe-

minina (casual e festa), a Caramello 
oferece um serviço diferenciado: 
monta o look completo para as 
clientes, que podem levar uma peça 
de seu vestuário para complementar 
com peças da loja. Inauguração em 
24/4 na Rua Jorge Figueiredo Cor-
reia nº 1273 – Chác. Primavera. Tel.: 
3201 3371.  

 
Nina’s Dog
Um novo pet shop se instalou 

na  Av. Almeida Garret nº 1007 - 
Taquaral: o Nina’s Dog, que antes 
atendia no balão da Vila Nova. Além 
dos serviços de veterinária e loja, faz 
também banho e tosa, com desconto 
de 10% quando realizados de segun-
da a quarta. Tel.: 3213 3390.

Tattoo 
Pincel de Raíz é o nome do pon-

to para tatuagens instalado na Rua 
Gil Vicente 291 no Parque Taquaral. 
Telefone para agendamento: 3387 
1426. 

Padoca do Neco 
Com pouco mais de um mês de 

funcionamento na Vila Nogueira, a 
Padoca do Neco fica aberta diaria-
mente das 6 às 21 h. Durante o dia é 

padaria, serve almoço (prato feito e 
marmitex), e à noite atua como piz-
zaria e bar. Aceita encomendas para 
bolos e salgados.  Av. Diogo Alvares 
945. Tel.: 3397 1501

Temakeria Nay 
Especializada em comida japo-

nesa, a Nay se instalou na Rua To-
más de Souza 131 - Vila Nogueira, 
onde atende de terça a sábado das 
11h30 às 14h30 e das 18h30 às 22h30.. 
Dellivery sob consulta de localiza-
ção. Tel.: 3256 9735.  

Nova Pizza Hut 
A Pizza Hut Norte Sul, em 

Campinas, abre no início de maio 
em novo endereço: Av. Norte Sul nº 
900. Por 20 anos a empresa se man-
teve no endereço que era referência 
nessa avenida, mas fechou no dia 
29/03 e finaliza a mudança para o 
novo ponto, mais amplo, situado a 
150 m de distância. Tel.: 3255 8000.

Dia Market 
A nova loja do Dia Market, na 

Rua Jasmim 455 – Chác. Primavera 
abriu em 01/04, com o conceito de 
loja de conveniência e um mix de 
marcas próprias. Funciona de seg. à 
sáb. das 8 às 21h e domingos - feria-
dos das 8 às 14 h. A Secretaria de Ur-
banismo confirma que a loja abriu 
sem alvará de funcionamento, mas 
segundo o diretor do Departamento 
de Controle Urbano da Prefeitura, 
Moacir Martins, “faltam poucos do-
cumentos e eles foram notificados a 
apresentar”. Essa é a segunda loja da 
rede aberta na região sem documen-
tação regular (a outra foi no Pq. São 
Quirino, no ano passado). 

Bolo da Madre
Com mais de 30 receitas casei-

ras no cardápio, a franquia Bolo da 
Madre inaugurou mais uma unida-
de no dia 23/4, no Guanabara - Av. 
Barão de Itapura, 2182 – e anuncia 
que em breve terá uma nova loja 
no Taquaral (Av. Julio Prestes 451). 
Além de sabores tradicionais (fubá, 
brigadeiro, cenoura) oferece sabores 

especiais como pistache, lavanda e 
churros, entre outros. www.bolo-
damadre.com.br

Bonelli Oriental
O Bonelli Restaurante instalou 

em abril um novo buffet de culinária 
oriental no almoço. O local trabalha 
com comida por quilo no sistema 
self service, com cerca de 150 op-
ções, inclusive culinária temática. 
Av. Barão de Itapura nº 2662, Ta-
quaral – Tel.: 3243 1133. 

Delícia a granel 
O Empório Delicia reformulou 

a fachada para melhorar sua visua-
lização. Comercializa frutas secas, 
sementes, grãos, cereais, temperos e 
ervas, além de doces e produtos li-
ght/diet. Rua Padre Manoel Bernar-
des, 989 – Pq. Taquaral. Tel.: 3308 
3393

Dunos Ocupacional 
A Dunos Medicina Empresarial e 

Perícias Médicas oferece consultoria 
em saúde ocupacional e realiza Au-
diometria, Espirometria, Eletroence-
falograma, Eletrocardiograma e Exa-
mes laboratoriais, além de elaborar 
programas como PCMSO e PPRA 
para empresas. Av. Dr Heitor Pentea-
do, 829 – Tel.: 3368 7770.

Escola Boca Juniors 
A escola de futebol oficial do Clu-

be Atlético Boca Juniors (tradicional 
time argentino) abriu uma unidade 
na Rua Olga Di Giorgio Geraci nº 211, 
Jardim Santa Cândida. Turmas com 
idades entre 5 e 14 anos,  Clínica de 
FutSal, Soccer Trainning Masculi-
no e feminino, além de treinos para 
adultos. Tel.: 3256 3779.  

Ingressos usados
Até 03 de maio, quem comprar li-

vros, CDs e DVDs na Fnac Campinas 
pode ganhar 10% de desconto. Basta 
apresentar no caixa um ingresso de 
programas culturais (cinema, teatro, 
museu, show, etc). Na entrada das 
Águas do Dom Pedro Shopping. Tel.: 
2101 2000. 

NOSSOS BAIRROS NO FOCO DOS INVESTIDORES

Adiada mudança 
do CS Taquaral

Desde o início de abril as con-
sultas no Centro de Saúde Taqua-
ral não estavam sendo agendadas 
porque, segundo os atendentes, a 
mudança de prédio seria feita até o 
final do mês. Entretanto, na sema-
na de 15/04 o agendamento voltou 
a ser feito (somente por 30 dias) 
porque a mudança foi adiada. 

Informações da Secretaria de 
Saúde dizem que “o Distrito  Leste 
está definindo um plano para que 
a mudança ocorra sem prejudicar 
a população” e os novos locais de 
atendimento ainda estão sendo 
definidos.  A mudança, segundo as 
equipes, será temporária, apenas o 
período necessário para a reforma 
do prédio atual, que voltará ser 
ocupado pela unidade de saúde 
após ser recuperado. 

Unicamp: isenta 
taxa de inscrição

A Comissão Permanente para 
os Vestibulares da Unicamp rece-
be os pedidos de isenção da taxa 
de inscrição do Vestibular 2016, 
até o dia 22 de maio, exclusiva-
mente pela internet: http://www.
comvest.unicamp.br/. As isenções 
são oferecidas em três casos: para 
candidatos de famílias de baixa 
renda; funcionários da Unicamp/
Funcamp; e para quem vai cursar 
licenciaturas no período noturno. 

Este ano, os candidatos desta 
última modalidade não têm mais a 
exigência de ter cursado escola pú-
blica. Aos demais, é exigido ter cur-
sado o Ensino Médio integralmen-
te em escola pública. O calendário 
completo com as datas de inscrição 
e provas do Vestibular Unicamp 
2016 será divulgado dia 29 de abril.   

GIRO Várias ruas do Taquaral, na re-
gião próxima ao Centro de Saúde 
do bairro, em breve sofrerão inter-
venções viárias e receberão nova 
sinalização. A medida é anunciada 
pela Emdec, que planeja as mudan-
ças para aliviar o aumento do fluxo 
de veículos previsto para chegar ao 
bairro por conta dos novos prédios 
de apartamentos que estão sendo 
liberados. 

Em termos de circulação, está 
prevista a implantação de sentido 
único na Rua Lotário Novaes, des-
de a Paula Bueno até a Ary Barro-
so. Seria formado um binário com 
a rua paralela, Lopes Trovão, que 
tem sentido único desde a Rua Dr. 
Carlos Mendes de Paula até a Paula 
Bueno. Técnicos da empresa ava-
liam que outras medidas poderão 
ser adotadas a partir do impacto 
observado no trânsito.

“À medida que essas famílias se 
mudarem, a Emdec avaliará possí-

veis proibições de estacionamento 
em um ou dois lados de determina-
das vias, para ampliar a segurança 
e fluidez viária. Também não estão 
descartadas outras alterações de 
circulação, como a da Lotário No-
vaes”, diz a nota da Empresa Mu-
nicipal responsável pelas questões 
viárias.

A sinalização de trânsito dentro 
do perímetro formado por Rua Ary 
Barroso, Rua Araraquara, Rua Tho-
maz Alva Edson, Av. Nossa Senho-
ra de Fátima, Rua Paula Bueno e 
Rua Castro Mendes será revitaliza-
da mediante contrapartidas firma-
das pela Administração Municipal. 
Elas serão custeadas e executadas 
pela Living (com empreendimen-
tos na R. Lotário Novaes e R. Aza-
rias de Melo),  Aldebaran (na R. Dr. 
Carlos Mendes de Paula) e  Brook-
field (R. São Salvador). Mas não 
foram divulgados os prazos para 
realização dessas melhorias. 

TRÂNSITO

Novos empreendimentos 
provocam mudanças viárias

ANUNCIE
Chame nosso comercial

Felipe Calicchio - (19) 98950-5454 

A previsão de analistas econô-
micos sobre 2015 - ano difícil, com 
investimentos retraídos e baixo 
consumo - parece não assustar a 
região de Campinas. A inaugura-
ção da nova expansão do Shopping 
Iguatemi, prevista para 30/04 com 
104 novas lojas, é um dos exem-
plos que contradiz as expectativas 
econômicas negativas. “Crise? Sim, 
mas não na região de Campinas, 
que mantém seu mercado aque-
cido”, diz a gerente de Marketing 
do empreendimento, Carolina Bo-
nafé.  E ela tem razão, pois se hoje 

o shopping já recebe em média 1,8 
milhões de visitantes / mês, com 
a expansão pretende atrair para o 
comércio local o consumidor que 
antes se deslocava para comprar no 
sofisticado mercado paulista. 

Para isso, está trazendo lojas 
e marcas inéditas na região, grifes 
internacionais e uma gama de op-
ções de restaurantes e fast-foods, 
além de novas salas de cinema onde 
o cliente pode inclusive jantar, to-
mar vinho e outras comodidades, 
enquanto assiste seu filme exibido 
com tecnologia de ponta. 

Essa tendência por novos inves-
timentos, pela aposta no empreen-
dedorismo e na criação de novos 
postos de trabalho também tem 
sido verificada nos bairros no en-
torno do Alto Taquaral. 

Novos pontos comerciais vêm 
sendo abertos e os antigos se re-
novam com criatividade, para con-
quistar os moradores, desestimu-
lando o deslocamento em busca de 
produtos e serviços diferenciados. 
No GIRO, nesta página estão algu-
mas novidades na região e aponta-
das neste mes de abril .

Imagem ilustrativa do projeto arquitetônico da ala de ampliação do shopping Iguatemi apresentada neste final de abril à imprensa Rua Henrique Schoroeder, no Taquaral, com os novos empreendimentos em fase final
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212 CONDOMÍNIOS
141 Pontos de distribuição

TOTAL: 16.000 EXEMPLARES

ROTEIRO 1
001.  AQUARELA – Rua Egle Belintani, 01
002.  GARDEM CLUB – Rua Hermantino Coelho, 10000
003.  PIÁCERE – Rua Hermantino Coelho, 1127
004.  GAROPABA – Rua Egle Belintani, 08
005.  PQ FLORES – Rua Hermantino Coelho, 1110 
006.  VIVERE – Rua Luiz de Oliveira, 145
007.  EDUARDO MELO – Rua Luiz de Oliveira, 600
008.  VOLARE – Rua Luiz de Oliveira, 635
009.  G. VILLAGE – R. das Hortências, 781 
010.  MINI CONDO – Rua da Hortências, 791
011.  V. CAMPANIA – R. Hortências, 641
012.  S. VILLAGE – R.  Hortências, 415
013.  NOVO (1) – R.  Hortências, 415
014.  V. CHOPIN – R. Latino Coelho, 421
015.  BAHAUS VILLAGE – R. Latino Coelho, 427 
016.  PQ PORTUGAL – R. Sold. Percílio N., 628
017.  PQ DA LAGOA – R. Jorge F. C., 503
018.  LA TORINO – R. Jorge F. Correia, 944
019.  V. DI CAPRI – R. Jorge F. C., 1000
020.  DI MONTALCINO – R. Emerson J. M., 1667
021.  PETIT VILLAGE – R. Emerson J. M., 1455
022.  PT PRIMAVERA – Rua Emerson J. M. 1359
023.  PM BOULEVARD – R. Emerson J. M., 1150 
024.  V. BURLE MAX – R. Emerson J. M., 1087
025.  ROXO – Rua das Camélias, 95
026.  CEDRUS – R. das Camélias, 118
027.  NOVO (2) – R. das Camélias, 215
028.  V. CAMÉLIAS – Rua Camélias 355
029.  TÍVOLI – R. das Camélias, 356
030.  R. CAMÉLIAS – R. das Camélias, 399
031.  V. FÊNIX – Rua das Camélias, 421
032.  GIRASSOL – R. Girassol, 54
033.  RAQUEL M. – R. Pereira Coutinho, 151
034.  ANA CAROLINA – R. Pereira Coutinho, 
035.  J. TAQUARAL – Av. N. Sa. Fátima, 388 
036.  D. ESMERALDA – R. Luiza de Gusmão, 591
037.  VULCANO – R. Diogo Alvarez, 2.370
038.  EUCLIDES – R. Euclides Vieira, 661
039.  CASTELHANOS – Rua Euclides Vieira, 647
040.  C. SÃO QUIRINO – 
ROTEIRO 2  
041.  R. DOS CRAVOS – R. dos Cravos, 36
042.  R. DOS LÍRIOS – Rua dos Lírios, 94
043.  ILHA DAS FLORES – R. Rua Aglair B., 169
044.  ECO RESIDENCE – R. Thereza M. B., 46
045.  RES. ORIGINAL – R. Dr. Fernando FDS, 48
046.  ALCANTO DUE – R. Carlos Mazoni, 72
047.  HOUSE TOWER I E II – R. Carlos Mazoni, 74
048.  SPAZZIO DELA FELICITÁ – R. Alvaro Bosco, 157
049.  S. INSPIRACIONE – R. Alvaro Bosco, 159
050.  S. DELLA NATURA – R. Álvaro Bosco, 95
051.  S. DELLA LUMME – R. Sta M. Rossello, 905
052.  EX. CENTER – R. Sta M. Rossello, 905
053.  GIOLANDA – R. Sta M. Rossello, 905
054.  N.S. LOURDES – R. Sta M. Rossello, 905
055.  JAGUARY – R. Sta M. Rossello, 905
056.  V MONTE – R. Sta M. Rossello, 905
057.  JARAGUA – R. Sta M. Rossello, 905
058.  OXFORD – R. Sta M. Rossello, 905
059.  PRISCILIANA – R. Sta M. Rossello, 905
060.  ALPHA – R. Sta M. Rossello, 905
061.  NOTRE DAME – R. Sta M. Rossello, 905
062.  GALAPAGOS – R. Sta M. Rossello, 905
063.  R. ARAAM – R. Aglair B. V. Boas, 671
064.  VILLA BELLA – R. Zerilo P. Lopes, 651
065.  PARQUE DO LAGO – R. Zerilo P. L., 477
066.  PQ. DOM PEDRO – R. Luiz Pasteur, 75
067.  GARDEN HILL – R. Eunice V. R. Navero, 781
068.  TAQUARAL – R. Eunice V. R. Navero, 1070 
069.  PQ  IPÊS – R.José L. Rego, 665
070.  RESEDÁ – R. Afrânio Peixoto, 601
071.  RES. GAIVOTAS – R. Afrânio Peixoto, 749 
072.  MONTE CARLO – R. Afrânio Peixoto, 793
073.  FAZ. TAQUARAL – R. Afrânio Peixoto, 855 
074.  RIVIERA JARDIM – R. Afrânio Peixoto, 900 
075.  PQ TAQUARAL – R. P. Domingos G., 496 
076.  VIVENDAS – R. P. Domingos Giovanini, 577
077.  TROPICAL – R. Latino Coelho, 1301
078.  PQ ALEGRO – R. Latino Coelho, 1343
079.  VILLA VERDE – R. João Chatti, 112 
080.  PQ TAQUARAL – R. Fernão Lopes, 1400
081.  PLACE RESIDENCE – R. Fernão Lopes, 1101
082.  PINHEIRO – R. Fernão Lopes, 1101
083.  ANTONIO CARLOS – R. P. A.tonio Vieira, 76
084.  FRANKLIN – R. P. Antonio Vieira, 64
085.  JOSIANE – R. P. Antonio Vieira, 66
086.  PORTO REAL – R 
087.  TOM JOBIM – R. Buarque de macedo, 1060
088.  PORTAL DA LAGOA – R. B. de Macedo, 1057
089.  SÃO FRANCISCO – R. B. de Macedo, 1011
090.  PEQUIÁ – R. B. de Macedo, 931
091.  IMP. LEOPOLDINA – R. João B. Signoni, 34
092.  AMÉLIA STECCA – R. João B. Signoni, 110 
093.  J. TAQUARAL – Av. I. Leopoldina, 550
094.  CINZA 1 – R. Lions Club, 232
095.  CINZA 2 – R. Lions Club, 238
096.  CINZA 3 – R. Lions Club, 240
097.  CINZA 4 – R. Lions Club, 242
098.  AMARELO 1 – R. Lions Club, 306
099.  AMARELO 2 – R. Lions Clube 308
100.  SEM NOME – R. Dona Ester Nogueira, 111 
101.  UNIÃO – R. Dona Ester Nogueira, 122
102.  CARAVELAS – R. Dona Ester Nogueira, 188
103.  ARGENTIO – R. Frei M. Ressurreição, 1439
104.  GUANABARA – R. D. Pedro I, 426
105.  PRAIA DO BONETE – R. D. Pedro I, 402
106.  VAR. GUANABARA – R. Frei a Pádua, 1.573
107.  MÁLAGA – Rua Votorantin, 100
108.  MARBELLA – R. Votorantin, 101
109.  CAIOBÁ – R. Votorantin, 51 
110.  IMPERATRIZ – Av. I. Leopoldina, 1050
111.  ROSINHA – R. Buarque de Macedo, 754
112.  ASTURIAS – R. Buarque Macedo, 460 
113.  SÃO GENARO – R. R. Cnel. M. Moraes, 381
114.  CONTARINI - R. Alberto Vilani, 58
115.  S. J. D. REY - R. Clóvis Beviláqua,526
116.  PQ. NAÇÕES - R. Clóvis Beviláqua, 550
117.  TÍVOLI – R. Clóvis Beviláqua, 471
118.  PITANGÁ - R. Cnel. M. Moraes, 317 
119.  DONA ALICE - R. Cnel. M. Moraes, 214
120.  ROCHELLE – R. Buarque Macedo, 374
121.  PORTINARI – R. Buarque Macedo, 358
122.  GUANABARA – R. Buarque Macedo, 280
123.  ARARIPE – R. Primeiro de Março, 248
124.  H. PRIVILEGE – Rua B. G. Resende, 534 
125.  P. DO ESPELHO – Rua B. G. de Resende, 495
126.  OTÍLIO LAPENH – Av. Heitor Penteado, 44 
127.  ROSANA – Av. Heitor Penteado, 94
128.  DONA ELISA – Rua Ines de Castro, 595
129.  AUXILIDADORA I – R. Theodureto C., 488 
130.  AUXILIADORA II – R. Fernão Lopes, 1907 
131.  ANDORRA – R. Pedro V. da Silva, 144 
132.  LUXEMBURGO – R. Pedro V. da Silva, 415 
133.  CALIFÓRNIA – R. Pedro V. da Silva, 
134.  FLÓRIDA – R. Pedro V. da Silva, 
135.  LUMINI 3 – R. Benedita A. Pinto, 680
136.  LUMINI 2 – R. Benedita  A. Pinto, 598
137.  LUMINI 1 – R. Benedita  A. Pinto, 498
138.  V. DA PRAÇA – R. João V. do Couto, 305
139.  STA GENEBRA – Av. Sta Genebra 480
140.  LUMINI 4 – R. Aimorés, 335
141.  C. DE SUISSE – R. Guatás, 250
142.  LE SOLEIL – Rua Aglair B.V. Boas, 425
143.  CANTO UNO – Rua Alvaro Bosco, 146
ROTEIRO 3 
144.  EDEM ROCC – Rua Jasmim, 880
145.  ANDRÉA PALADIO – Rua Jasmim, 840
146.  V. DE FRANCE – Rua Jasmim, 720
147.  RIO TAMISA – Rua Jasmim, 750
148.  AQUARELLE – Rua Jasmim, 612 
149.  SUMMER DREAM – Rua Jasmim, 560
150.  RARITHÁ – Rua Jasmim, 466
151.  C. PRIMAVERA – Rua Jasmim, 241 
152.  ALDEIA DA SERRA – Rua Jasmim, 350
153.  RIO TOCANTINS – Rua Jasmim, 250 
154.  ALDEIA DA LAGOA – Rua Jasmim, 190 
155.  JANGADAS – Rua Jasmim, 170 
156.  ANTUÉRPIA – Rua Izabel N. Bertoti, 101 
157.  M. GARDENS – Rua Izabel N.  Bertoti, 100
158.  AREIAS DE PRATA – Rua Izabel N. Bertoti, 141
159.  AREIAS DE OURO – Rua Izabel N. Bertoti, 161
160.  DE FIRENZE – Rua Hermanetino Coelho, 77
161.  VILAGI VENEZIA – Rua Luiz Otávio, 1622 
162.  CITTA DI ROMA – R. Jasmim 02
163.  PLAZ LIGTH – R. Hermantino Coelho, 
164.  CIDADE NOVA – R. Hermantino Coelho, 
165.  ALDEIA DA MATA – R. Hermantino Coelho,
166.  DREAM VISION – R. Hermantino Coelho, 
167.  ED. CANADA – R. Hermantino Coelho,
168.  FATO MANSÕES – R. Hermantino Coelho, 
169.  ECO WAY – R. Hermantino Coelho,
170.  SP. COPENHAGEN – R. Hermantino Coelho,
171.  SHINE – R. Hermantino Coelho,
172.  P. PRIMAVERA– R. Hermantino Coelho, 
173.  P. INDIANAPOLIS – R. Hermantino Coelho, 
174.  ILHA BELA – R. Hermantino Coelho,
175.  MOISES BITTAR – R. Hermantino Coelho, 
ROTEIRO 4  
176.  FASCINA – Rua Adelino Martins, 500
177.  MAY FOREST – Rua Arq. José da Silva 1023
178.  ARAGONA – R. Olga Di Giorgio Geraci, 
179.  COLIBRIS – R. Antonio N. Braga, 236
180.  COSA BELLA – R. Antonio N. Braga110 
181.  CORSEGA – R. Antonio N. Braga, 76
182.  JACARANDÁ – Rua joão B. Oliveira, 12
183.  SANTA CANDIDA – Rua Léa Ducovini, 90 
184.  V. FRANCESA – R. Prof. Dr. E. Jesus Zerbini, 115
185.  H. BELA VISTA – R. Mirta Colucini pinto, 1395
186.  V. INGLESA – R. Mirta Coluccini Pinto, 1539
187.  WONDERS –  
188.  SAN GOTARDO – R. João Duque, 700
189.  P. VILLE – R. Amália Dela Coletta, 701
190.  DI FIORI – R Amália Dela Coletta, 300
191.  LAS PALMAS – R. Amália Dela Coletta, 200 
192.  DI VERONA – R. João Duque, 555
193.  J. FIRENZE – R. Thomas N. Junior, 320
194.  V. DÁLIA – R. Thomas N. Junior, 425
195.  V. AMARILIS – R. Thomas N. Junior, 375
196.  V. ÁSTER – R. Thomas N. Junior, 305
197.  V. ANTÚRIO – R. Thomas N. Junior, 245
198.  V. HERA – R. Thomas N. Junior, 159
199.  CEREJEIRAS – R. Ambrógio Bisogni, 220
200.  C. VERDI – R. Ambrógio Bisogni, 180
201.  ANTILHAS – R. José Luiz C. Moreira, 202
202.  ÓPERA HOUSE – R. José Luiz C. Moreira, 120
203.  PORTO VITÓRIA – R. José Luiz C. Moreira, 183
204.  MARINA – Rua Clóvis Ferreira, 120
205.  C. DE ITÁLIA – R. Arq. José da silva, 
206.  I. DO CARIBE – R. Arq. José A. Silva, 761 
207.  C. ELIZES – R. Arq. José A. Silva, 784
208.  DOLCE VIVERE – Rua Lauro Vanuicci, 851 
209.  V. LORRANE – R. Prof. Luiz de Pádua, 300 
210.  V. LATIFE – R. Prof. Luiz de Pádua, 200
211.  V. VITÓRIA – R. Prof. Luiz de Pádua, 120
212.  C. TIVOLI – R. Prof. Luiz de Pádua, 63 

FOTOS EM COLUNA SOCIAL
(contrate o fotógrafo e ganhe 

meia página no Jornal)

Válida apenas para eventos 
realizados em qualquer um 

dos 212 condomínios 
da lista ao lado 

ou em locais na região

- FOTOS DIGITALIZADAS
- FOTOS IMPRESSAS

Fone: (19) 99120-2876
www.lucasvieirafotografia.com.br

CHOPP EM CASA
(ganhe dois dias grátis 
de aluguel de chopeira)

DEVASSA
BADEN BADEN

Válida apenas para eventos 
realizados em qualquer um 

dos 212 condomínios 
da lista ao lado 

ou em locais na região

Fone: (19) 3395-5066
www.beersoul.com.br

Sua festa vai ficar melhor ainda

O dia 7 de abril tem um signifi-
cado muito especial para os edito-
res do Jornal Alto Taquaral pois, 
além de se comemorar o Dia do 
Jornalista, marca também a data de 
fundação do jornal.

A comemoração em função des-
tas particularidades só podia mes-
mo ser com um bom papo entre 
jornalistas. Assim um já tradicional 
encontro realizado nesta data em 
Campinas e voltado apenas para 
“velhos jornalistas”, ganhou uma 
nova roupagem e virou um encon-
tro de gerações promovido em par-
ceria com a cervejaria Beer Soul, 
cujo proprietário Edmur Soares 
Junior, como o próprio nome diz é 
filho de Edmur Soares, profissional 
que integra o quadro dos ‘velhos 
jornalistas’ de Campinas.

Tudo combinado e a casa re-
cebeu um grupo pequeno mas se-
lecionadíssimo de jornalistas de 
todas as idades como Rubem Cos-
ta com seus 79 anos e muitas his-
tórias, como não poderia deixar de 
ser.

Marcaram presença também: 
Nelson Nadruz, Vivi Pavarini, Cel-
so Falaschi, Edmilson Siqueira, 
Monica Monteiro, Marcus Ozores, 
Luiz Figueiredo, Marilena Furla-
netto, Cibele Vieira, Luciana Al-
meida, Pedro Soares Neto, Leila 
Mattiaso, Arnaldo Bocatto, Ange-
lo Barioni, Daniel Azevedo, Graça 
Caldas e outros, devidamente cli-
cados por Lucas Vieira.

O Jornal ALTO TAQUARAL
A data de fundação é 7 de abril 

de 2008. a edição Zero circulou 
com 5 mil exemplares impressos 
em papel jornal mas no sistema 
off-set com forno que evita da tin-
ta sair nas mãos. Foi distribuído 
gratuitamente em 47 condomínios. 
Hoje são 16 mil exemplares em pa-
pel couchet e distribuição em 212 
condomínio cadastrados na mesma 
região.

A Beer Soul
Apesar do foco ser o delivery 

de chopp, a casa atende também 
em seu aconchegante salão onde 
se pode degustar chopp Devassa e 
Baden Baden tirados na hora além 
de cervejas especiais. O cardápio 
oferece deliciosas iguarias.
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TONICO’S BOTECO
Rua Barãod e Jaguara, 1.373

(19) 3236-1664

LIVROS

Relação dos livros recebidos pelo Jor-
nal e entregues para o projeto “Leitura 
a Melhor Viagem” da Emdec: 
Pergunte a uma mulher – Luiz Costa 
Gonçalves – Editora Padorga; O se-
gredo de Indie – Tara Taylor e Lorna 
Schultz Nicholson – Editora But-
terfly; Ser homem – Fabrini Viguier – 
Editora Thomas Nelson; Unidos pelo 
casamento – Rinaldo Seixas – Editora 
Mundo Cristão, todos encaminha-
dos pela Lilian Comunica Assesso-
ria de Imprensa e Editorial. A Edu-
fscar enviou: Planejamento fatorial em 
química – Edenir Rodrigues Pereira 
Filho e Introdução aos conceitos e cál-
culos da química analítica – Orlando 
Fatibello Filho.

CINEMA 

Arte Flamenca
O Centro de Arte Flamenca pro-
move sessões gratuitas de cinema, 
de 27 a 30/04, sempre às 19 h, com 
filmes do diretor Carlos Saura: Dia 
27 – Sevillanas; dia 28 – Carmen; dia 
29 – Flamenco e dia 30 – Flamenco, 
Flamenco. Com distribuição de pi-
poca e bate papo após as seções. Na 
Av. Heitor Penteado, 715 - no entor-
no da Lagoa do Taquaral. Tel.: 3243 
6019 

Cineclube do MIS
Exibições gratuitas com três filmes 
em maio: 02/05, às 16 h: Lady Chat-
terley; 07/05, às 19h30: Decálogo 10; 
21/05, às 19 h: Baixado. No Palácio 
dos Azulejos (Rua Regente Feijó, 
859 - Centro) - Tel.: 3733 8800.

Índio no cinema
O Centro Cultural do Instituto de 
Estudos da Linguagem da Unicamp 
promove debates e exibições com o 
tema “A imagem do índio brasileiro 
no cinema”. Na programação, exibi-
ções gratuitas nos dias 30/04 às 18 h 
– Terra dos Índios e no dia 07/05, 18 
h - Hans Staden. Na Rua Sérgio Bu-
arque de Holanda, no 571 – IEL/Uni-
camp – Tel.: 3521 1520 / 3289 3701. 

Grande Hotel Budapeste
O Cine CPFL Cultura exibe, no 
dia 30/04 às 19h, o premiado Gran-

de Hotel Budapest, dentro do ciclo 
sobre o (nada) excêntrico mundo 
de Wes Anderson. Na Rua Jorge 
Figueiredo Corrêa nº 1.632, Chác. 
Primavera. Entrada gratuita, por 
ordem de chegada, a partir das 18h. 
Tel.: 3756 8000.

INFANTIL 

Fubalito Tolibafu
O espetáculo solo - criado e ence-
nado pelo ator Fernando Fubá – 
mostra o palhaço Fubalito Tolibafu 
tentando montar seu próprio circo, 
onde homenageará os animais que 
conheceu nas ruas, que como ele 
foram abandonados e excluídos. No 
dia 03/05, às 10h30, no gramado ex-
terno da Casa do Lago, na Unicamp. 
Gratuito. Tel.: 3521 7701

Aulas de flamenco
O Centro de Arte Flamenca ofere-
ce aulas abertas de flamenco para 
crianças de 6 a 12 anos, que quei-
ram conhecer a modalidade, no dia 
27/04, das 16h às 17h. Na Av. Heitor 
Penteado, 715 - no entorno da La-
goa do Taquaral. Tel.: 3243 6019

Teatro infantil
Domingo, 03/05, 10h30 na Sala de 
Cinema da Casa do Lago (Uni-
camp) apresentação da peça infan-
til: “A Cigarra, a Formiga e a Tal 
Joaninha”. Muitas surpresas, risa-
das e lindas músicas com o Grupo 
Já de Teatro. Rua Érico Veríssimo, 
1011- Campus da Unicamp. Tel.: 
3521 7701

MÚSICA

Orquestra e Coral 
Apresentação especial da Orques-
tra Comunitária da Unicamp e do 
Coral Zíper na Boca (que comple-
ta 30 anos). O concerto terá como 
peça principal a Fantasia Coral de 
Beethoven, árias da ópera Die Fle-
dermaus de Strauss e da La Tra-
viata de Verdi. Dias  27 de abril às 
20h e 03 de maio às 11h, ambos no 
Espaço Cultural Casa do Lago com 
entrada franca. 

Noca da Portela
Integrante ativo da Ala de Compo-
sitores da Portela - que emplacou 
o samba enredo da escola em 2015 
- o sambista Noca da Portela vem 
a Campinas no dia 22/05, a partir 
das 21h30 no Tonico’s Boteco, onde 

canta acompanhado do grupo Ve-
lha Arte do Samba. Aos 83 anos, 
tem sete discos e mais de 300 músi-
cas gravadas por diferentes artistas 
brasileiros. O Tonico’s fica na Rua 
Barão de Jaguara, 1373 – Centro. 
Informações e reservas: 3236 1664. 

VIRADA CULTURAL

A Virada Cultural Paulista aconte-
ce no dia 31 de maio em Campinas, 
em três locais diferentes: 

Teatro Municipal José de Castro 
Mendes (Praça Correia de Lemos, 
s/nº - Vila Industrial), os ingressos 
devem ser retirados cerca de 1 hora 
antes de cada apresentação. Às 18 
h apresentação da Jazz Sinfônica 
do Estado de SP. Às 20 h, apresen-
tação circense da Cia. K: Le Petit 
Cirque Varieté. Às 22h30, teatro 
com a Cia Os Satyros, com a peça 
Adormecidos. 

Palco do Largo do Rosário, no 
centro (cruzamento da Av. Fran-
cisco Glicério com Rua Gal. Oso-
rio) às 19 h tem apresentação do DJ 
Chico Leibholz; às 19h30 do grupo 
de rock Muzzarelas; às 20h30 exi-
bição dos filmes (curtas) ‘Amor de 
Thanatos’ e ‘Nina’; às 21h  a banda 
Apanhador Só apresenta músicas 
do álbum Antes que Tu Conte 
Outra; às 22h exibição dos filmes 
(curtas) ‘Um dia... E logo depois 

outro’ e ‘Moto-perpétuo’; às 22 h 
tem show da cantora e composi-
tora Anelis Assumpção e às 23h30 
exibição do curta ‘Linha do mar’. 

Estação Cultura (Praça Floriano 
Peixoto, s/nº - Centro - antiga Es-
tação Ferroviária), no dia 31/05 ha-
verá apresentações musicais com: 
Tatiana Rocha (17h), Tony Torna-
do (18h30), Andreia Preta (20h), 
Carol Ladeira (21h30) e Leci Bran-
dão (23h).  

PALESTRAS

Macunaíma Filosófico
O Café Filosófico da CPFL Cultura 
terá, no dia 29/05 às 19h, a palestra 
seguida de debate: “Macunaíma de 
Mário de Andrade e o enigma do 
herói às avessas” com José Miguel 
Wisnik, doutor em teoria literária 
e professor da USP. Vista superfi-
cialmente, a figura de Macunaíma 
é ambivalente pois o herói sem ca-
ráter  está ligado às agruras de um 
país que, se se moderniza, deixa 
de ser Brasil, e que, se continua a 
ser Brasil, não se moderniza. Rua 
Jorge Figueiredo Corrêa nº 1.632, 
Chác. Primavera. Entrada gratui-
ta, por ordem de chegada, a partir 
das 18h. Tel.: 3756 8000. 

Síndrome de Down
A Unicamp sedia o 4º Fórum In-
ternacional Síndrome de Down, 
entre 20 e 23 de maio, no Centro 
de Convenções, com o tema “A 
cada passo me preparo para mi-
nha vida”. O evento é organizado 
pela Fundação Síndrome de Down 
(FSD) em comemoração aos seus 
30 anos. As inscrições podem ser 
feitas no www.fsdown.org.br, 
onde há toda a programação.Ha-
verá lançamento de livro, debates 
com especialistas e um encontro 
para pessoas com deficiência in-
telectual (acima de 16 anos) que 
abordarão os seus direitos. 

EXPOSIÇÃO

Fotos Senac 
A mostra ‘Mais uns Instantes e Esta-
rei Iluminado’ reúne fotos nos cama-
rins e coxias dos teatros e imagens 
produzidas durante a encenação de 
peças feitas pelo fotógrafo e docente 
do Senac Campinas, Eduardo Mello. 
Até 8/5, de seg. a sexta-feira, das 8 às 
21 horas e aos sábados, das 8 às 15 ho-

ras. No Senac Campinas -Rua Sacra-
mento, 490, Centro. Tel.: 2117 0600 
Manequins Urbanos
O artista plástico João Bosco, cam-
pineiro, apresenta sua exposição de 
13 a 29 de maio, no Centro de Con-
venções da Unicamp, onde a visita-
ção é gratuita de segunda a sexta, 
das 9 às 17 h. São cerca de dez pin-
turas com fundo abstrato que rece-
bem figuras humanas pintadas ou 
coladas.  Tel.: 3521 1732 

Lágrimas de São Pedro
A instalação de Vinicius S.A., 
já apresentada na 7ª Luminale 
(maior bienal de luz do mundo) na 
Alemanha, chega ao SESI Campi-
nas Amoreiras. A exposição é livre 
para todos os públicos e permane-
ce até 23/05 - de terça a sexta, das 
9h às 20h30h e aos sábados, das 14 
às 19h (exceto feriados). Entrada 
gratuita. Tel.: 3772 4183.

GASTRONOMIA

Comida di Buteco
O concurso gastronômico ‘Co-
mida de Buteco’ de Campinas 
e Região segue até 03/05 com a 
participação de 24 bares que con-
correm ao melhor petisco, aten-
dimento, higiene e temperatura 
das bebidas. Este ano, a exigên-
cia é a inclusão de uma fruta nas 
receitas. O público pode partici-
par preenchendo a ficha dispo-
nível nos estabelecimentos que 
concorrem. O evento é realizado 
simultaneamente em 20 cidades 
brasileiras. Informações sobre os 
participantes: www.comidadibu-
teco.com.br/campinas/

CORRIDA

Boldrini
A 10ª Corrida e Caminhada Mais 
Vida 3M Boldrini - dia 24/05, às 
8h, Praça Arautos da Paz (Taqua-
ral) - corrida e caminhada de 6K e 
corrida de 10K. A caminhada será 
ao redor da lagoa do Taquaral e 
a corrida passará por avenidas 
como Orozimbo Maia e Norte Sul. 
As inscrições terão taxas diferen-
ciadas e devem ser feitas pelo site 
www.noblu.com.br. 

Equilibrista do Circo do Sonhos: em maio


