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Tampas rebaixadas: perigo!
RUAS RECAPEADAS E REMENDOS NO ASFALTO CAUSAM PROBLEMAS

Abra os olhos. Aguce os ouvidos. 
Olha a tampa! Escute o barulho. 

Não circulamos muito para en -
contrar tampas de galerias diversas 
capazes de causar danos a veículos 
e motoristas além de desasossego 
para moradores.

Amortecedores, rodas e pneus 
são os mais danificados com as pan -
cadas. Para motoqueiros, além dos 
danos no veículo, sobram quedas, 
algumas graves.

Para moradores, o barulho das 
tampas soltas inferniza, principal -
mente no meio da noite.

Circulamos apenas pelas ruas 
Jasmim, Hermantino Coelho, Nel -
son Alaite, Izabel Negrão Bertoti e 
Padre Almeida Garret para os regis -
tros ao lado.

Na foto maior, ao lado, veícu -
lo com imagem invertida refletida 
no espelho que ajuda os motoristas 
a sairem e entrar no Condomínio  
Dream Vision na Rua Nelson Alaite, 
passa sobre tampa rebaixada pelo 
remendo no asfalto.

Nas fotos menores o descaso 
aparece até na pintura de sinaliza -
ção de solo sobre tampas de galeria 
na Av. Padre Almeida Garret além 
de remendos com cimento e irregu -
laridades de todo tipo, como as tam -
pas soltas que fazem barrulho de 
ferro com ferro quando os veículos 
passam sobre elas.

Tampas rebaixadas: perigo!
DÉBORA PALERMO QUER CORREÇÃO NO DESNIVEL DOS BUEIROS

A vereador Débora Palermo 
(PSC) apresentou projeto 
de lei na Câmara de 
Campinas para obrigar as 
empresas públicas ou 
privadas a realizar a 
correção do desnível das 
tampas de bueiro e do 
asfalto nas vias do 
município.

De acordo com ela, existem 
hoje grandes depressões 
nas ruas e avenidas da 
cidade, consequência de 
serviços executados de 
forma incompleta, e, 
portanto, cabe aos 
responsáveis a tarefa de 
fazer o reparo necessário 
para que não exista um 
desnível entre a tampa dos 
bueiros com o asfalto das 
vias.

“Diariamente somos 
surpreendidos por 
noticiários acerca de 
acidentes de trânsito e 
danos em veículos, 
causados em razão do 
desnivelamento das tampas 
de bueiros em relação ao 
asfalto. Infelizmente, trata-
se de uma situação comum 
em nosso município. Basta 
uma simples volta pelas 
ruas da cidade para 
perceber a existência 
desses desníveis, os quais 
causam diversos prejuízos”, 
reforça a parlamentar.

O projeto prevê penalidades 
para o descumprimento dos 
termos da legislação, como 
advertência, com prazo de 
dez dias úteis, para 
regularização; multa de 500 
Unidades Fiscais de 
Campinas (Ufics), o 
equivalente a R$ 2.194, no 
caso de não regularização 
no prazo; e multa de 1000 
Ufics, o equivalente a R$ 
4.284, no caso de 
reincidência.

“Vias públicas asfaltadas, 
em bom estado, e sem 
desnivelamentos, além de 
contribuir para a boa saúde 
do trânsito da cidade, 
evitando acidentes e 
prejuízos, é um direito do 
cidadão pagador de 
impostos”, finaliza Débora 
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Ruas sem esgoto e sem alfalto
NOVA ASSOCIAÇÃO REIVINDICA INFRA ESTRUTURA INEXISTENTE

Associação chama vereador Rodrigo da Farmadic para reunião no com moradores e representantes da sociedade civil para reivin dicações 

Mapa do Sta Cândida

A região do Sta Cândida ganhou 
uma nova Associação de Bairro
e seu integrantes já estão atuando
para conquistar melhorias, muitas
de infra estrutura inexistente e que 
faz muita falta aos moradores como
rede de esgoto e pavimentação
Assim em reunião com o vereador 
Rodrido da Farmadic, els mostraram
a relação da ruas que ainda estão

TRAÇADO COLORIDO APONTA RUAS SEM ESGOTO E SEM ALFALTO

sem de rede de esgoto e afalto: 
Rua João Vedovello, Rua Armando
Strazzacappa, Rua Francisco Catelar,
Rua Olga de G, Geracci, Rua Clóvis
Teixeira, Rua João Preda, Rua Luiz 
Oswaldo Artusi, Rua Arlindo Gomes
Ribeiro, Rua Hermantino Coelho,
Rua Alessandro Payaro, Rua Julio
de Souza Vale e Rua José de 
Freitas Amorim.
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