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Como pra-
xe de uma 
administra-
ção condo-
minial pa-
drão temos 

que o Síndico, pessoa física, 
é o mandatário do empreen-
dimento e tem como seu staff 
imediato uma administrado-
ra, por ele escolhida, para 
lhe auxiliar e cuidar basica-
mente dos setores contábeis, 
fiscais, recursos humanos /
departamento pessoal, co-
branças, entre outros.

O novo código civil per-
mitiu uma ampla mudança 
nesse sentido, em seu artigo 
1347, onde dá abertura para 
que o síndico possa ser pes-
soa física ou jurídica, con-
dômino ou não. A mesma lei 
traz em seu artigo 1348-IX-2 
que o síndico poderá, com o 
aval da assembléia, transfe-
rir poderes de representação 
ou funções administrativas, 
de forma total ou parcial a 
um terceiro.

Com essa nova amplitude 
legal, alguns problemas são 
criados. 

Na ânsia de suprir a ne-
cessidade do preenchimen-
to do posto de síndico nos 
empreendimentos, dada a 
dificuldade de aceitação do 
cargo, o legislador vislum-
brou aumentar as chances 
de conseguir um voluntario 
para essa difícil e ingrata 
função.

Administradora 

Como já falamos, nin-
guém mais quer se candi-
datar a síndico, o que traz 
ao empreendimento sérias 

dificuldades de gestão. O 
que acaba por acontecer é a 
própria administradora con-
dominial acumular a função 
de síndico, o que veremos na 
sequência não ser a melhor 
solução para o vazio deixa-
do.

Sabemos que a adminis-
tradora é um staff do síndi-
co, ou seja, um prestador de 
serviços contratado pelo em-
preendimento com funções 
determinadas e já elenca-
das acima. Com o ingresso 
dessa pessoa jurídica como 
síndico, temos um fenôme-
no curioso e perigoso, onde 
um terceiro contratado será 
o seu próprio empregador 
dentro do empreendimento 
e ainda com atribuições le-
gais de amplitudes conside-
ráveis, inclusive com poder 
de decisão sobre as questões 
do empreendimento. 

  O que se percebe é uma 
confusão gerencial onde o 
fornecedor de serviços assu-
me poderes antes possuídos 
apenas pelo seu superior 
hierárquico, o antigo síndi-
co convencional.

Dificuldades de ação 

O Conselho do empreen-
dimento é órgão cada vez 
mais atuante, não só fisca-
lizando as contas, mas cola-
borando de forma ativa na 
administração do empreen-
dimento. Para esse caso es-
pecífico onde há o acúmulo 
de funções da administrado-
ra /síndico, a ascendência 
do Conselho sobre a admi-
nistradora diminui muito, 
pois ela agora é a própria 
mandatária do empreendi-

mento.
Suponha ainda que os 

serviços da administradora/
síndico estejam deixando a 
desejar e o Conselho resolva 
dispensá-la. Não será fácil!

Legalidade da situação 

A administradora é a 
mandatária eleita em as-
sembleia e somente outra 
assembleia poderá destituí-
-la. Para tanto, ainda há a 
questão do quorum especifi-
co para se convocar uma as-
sembleia (sim, pois apenas 
o síndico poderá convocar 
assembleia e, sendo esse a 
própria administradora, ela 
não vai fazê-lo em prejuízo 
dela mesma), além de ha-
ver ainda quorum específico 
para destituir a administra-
dora/síndico. 

Trocando em miúdos, será 
uma ação cansativa e longa 
dada a pouca participação 
dos condôminos em assem-
bleias e ainda levando-se 
em consideração os quoruns 
necessários - que em media 
são de 1/4 para se convocar 
a assembleia e 2/3 para se 
destituir o mandatário ou 
no caso especifico a própria 
administradora.

Perceba que o poder do 
Conselho nesses casos se 
limita a simples aprovação 
de contas basicamente, o 
que deixa o empreendimen-
to com seu poder decisório 
restrito.

Sugestões para o caso 

Tenho comigo que as ad-
ministradoras mais sérias e 
idôneas, com nome no mer-

cado e alicerçadas em boas 
gestões empresariais, se re-
cusem a aceitar tal função, 
guardando a ética de suas 
funções. E, principalmente, 
visando desempenhar ativi-
dades inerentes e pertinen-
tes ao rol originário de sua 
faixa de trabalho, deixando 
o cargo de mandatário a 
pessoa especializada.

Não poderia deixar de 
falar na função de síndi-
co profissional que  é uma 
saída para os empreendi-
mentos que não conseguem 
suprir essa lacuna. Diferen-
te de uma administradora, 
esse terá cargo especifico, 
com ascendência sobre a 
administradora e respon-
dendo ao conselho por 
contrato, cártula essa que 
deverá possuir clausula de 
rescisão simples por vonta-
de do Conselho que, por sua 
vez representará, a vontade 
do empreendimento, rele-
gada nos casos de acúmulo 
de função (administradora/
sindico).

Assim como um síndico 
profissional não deva con-
correr com a administra-
dora pois não é sua função, 
a administradora embora 
com conhecimento legal e 
funcional, deveria se re-
cusar a ser síndico  pela 
confusão de atribuições e 
pelos fatores éticos e prá-
ticos. Estamos num mundo 
de especialistas e devemos 
valorizá-los, pois essa é a 
tendência mercadológica 
dada as maiores exigências 
em relação à qualidade dos 
serviços prestados.

Cada um na sua....

2

JORNALISMO CIDADÃO DE QUALIDADE

Publicação da Agência de Notícias e Editora Comunicativa Ltda. - CNPJ 08995926/0001-76

www.jornalaltotaquaral.com.br
Circulação restrita aos condomínios, prédios de apartamentos
e estabelecimentos comerciais anunciantes ou cadastrados

DIRETOR: Gilberto Gonçalves - mtb 11.576 - EDITORA: Cibele Vieira - mtb 14.015
REPORTAGENS: Amanda Oliveira - mtb 14.170/MG  

FOTOS: Raul Pereira - ARTE FINAL: Cristiane Paganato

REDAÇÃO E COMERCIAL: RUA  ALBERTO BELINTANI, 41 - J. COLONIAL - CAMPINAS/SP
Fone: (19) 3256 9059 - altotaquaral@jornalaltotaquaral.com.br

IMPRESSÃO: Aarte Editora - Fone: (11) 4226 7272

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

Administrador como síndico? Ops...
O dia dele
aí ao lado:

30/11

AS FUNÇÕES

QUESTÕES LEGAIS

SUGESTÕES

AS DIFICULDADES

Um dia, sem menos 
esperar, acabamos indo 
morar em edifício de 
apartamentos ou mesmo 
condomínio fechado de 
casas. Daí, sem menos 
esperar, também somos 
chamados a participar 
das questões comuns aos 
moradores do prédio ou 
do condomínio.

É, pois ao se organi-
zar em grupos fechados, 
o ser humano precisa 
acatar algumas normas 
comuns a todos. É aí que 
“o bicho pega”, como se 
diz na linguagem popular.

Eu quero a melhor 
vaga da garagem para 
mim. Mas outro também 
quer. Quero usar a sau-
na quando bem entender, 
mas nem todo mundo 
aceita.

Foi para intermediar 
questões do dia a dia do 
prédio de apartamentos 
ou do condomínio de ca-
sas que surgiu a figura do 
síndico. Ou o administra-
dor...ops, não, adminis-
trador não.

Agora a coisa é séria. 
O síndico é profissional. 
Se prepara, estuda e vai 
trabalhar como síndico 
no prédio de apartamen-
tos ou condomínio de ca-
sas onde mora ou não.

Como já se foi o tem-
po do síndico improvisa-
do, não podemos deixar 
de ressaltar a importân-
cia do Dia do Síndico que 
se comemora no dia 31 de 
novembro.

De qualquer manei-
ra, profissional ou não, 
só quem mora em aparta-
mento ou condomínio de 
casas sabe relevar o tra-
balho do seu síndico. 

Parabéns, portanto, a 
todos os síndicos dos 121 
condomínios onde o Jor-
nal ALTO TAQUARAL é 
entregue, mês a mês, des-
de 2008.

Pelas ruas...

No cruzamento da Avenida Almeida Garret com a Rua José Lins do Rego,  
os acidentes tem sido frequentes. A sinalização local é precária,  

bem como a atenção da EMDEC.

MAIS UM ACIDENTE
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Pequeno, mas perigoso
CAUSADOR DA FEBRE MACULOSA JÁ MATOU UMA PESSOA NO LAGO DO CAFÉ

Os prazos previstos pe-
los envolvidos na limpeza do 
Lago do Café para acabar com 
os carrapatos estrelas  que as 
capivaras deixaram por lá es-
tão terminando.

Na edição passada, publi-
camos declaração do então 
diretor de Parques e Jardins 
Edson Roberto Navarrete 
dando conta da metodologia  
que seria utilizada e alguns 
prazos. Hoje ele já deixou o 
cargo. O funcionário Marcelo 
Caminato o substitui interi-
namente.

A informação fornecida 
pela diretoria é a de que “nada 
mudou”. No entanto, cruzan-
do declarações, percebe-se 
muita confusão.  A data de 1° 
de dezembro para início dos 
trabalhos, por exemplo, não é 
confirmada por  José Simões, 
Supervisor da Colepav, em-
presa que vai contratar o pes-
soal para o trabalho. “Ainda 
estamos aguardando a chega-
da das roupas que serão usa-
das pelos funcionários. Elas já 
foram compradas e acredito 

que até a semana de 28 de no-
vembro a 2  de dezembro elas 
estejam aqui”.

Ele diz também que os 
treinamentos ainda não fo-
ram realizados - ao contrário 
do DPJ - “quem vai definir 
quando, como e onde será 
feito o treinamento é a Vigi-
lância Sanitária, mas é coisa 
rápida”.

Questionado sobre quanto 
tempo seria necessário para o 
treinamento, disse que não 
sabia. “quem pode dar deta-
lhes é a Vigilância Sanitária”.

A Vigilância Sanitária tem 
uma programação prevendo 
o início do treinamento, em 
28/11, com duração de apenas 
dois dias.

Mais uma morte
Apesar de ter acontecido 

no dia 20 setembro só ago-
ra foi divulgada a morte por 
febre maculosa do funcio-
nário da CPFL Deives Hen-
rique de Castro, 24 anos. 
Ele atuava no sitema de ins-
peção de linhão no Distrito 
de Souzas.O Amblyomma cajennense, carrapato da família Ixodidae é também conhecido como carrapato estrela ou carrapato do cavalo
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Quem visita a Mata Santa Genebra tem a oportunidade de apreciar  a beleza natural da fauna e flora local, o que pode garantir excelentes registros fotográficos

A Reserva Ambiental Mata 
Santa Genebra é um roteiro di-
ferenciado e pouco frequenta-
do pelos campineiros. Localiza-
da no bairro Santa Genebra II, 
o local possibilita conhecer de 
perto um pedacinho de Mata 
Atlântica e visitar um borbo-
letário. Durante o verão, prin-
cipalmente nos dias quentes e 
ensolarados, o clima faz com 
que as borboletas saiam de seus 
abrigos, favorecendo a observa-
ção. São mais de 700 espécies 
diferentes povoando a mata, 
das quais 102 só podem ser en-
contradas nessa região.

O borboletário possui um 
viveiro de 100m² que abriga 200 
borboletas de 12 espécies, além 
de um pequeno laboratório, que 
funciona como berçário para os 
ovos e lagartas. Do lado de fora, 
o jardim montado com cuidado 
paisagístico tem plantas e flo-
res que atuam como referência 
geográfica para as borboletas.

Os visitantes assistem a uma 
pequena palestra sobre a histó-
ria da reserva e cruzam parte da 
mata em uma trilha para chegar 
ao criadouro das borboletas. Os 
estudantes de biologia Fernan-
do Pires e Emeline Bersani, que 
trabalham no local, explicam a 
importância das borboletas na 
cadeia alimentar e na poliniza-
ção das flores, além de informar 
sobre o desenvolvimento de 
pesquisas.

Educação ambiental
O borboletário é um pro-

jeto da professora Cynira Any 
Gabriel e se tornou referên-
cia tanto na criação de outros 
borboletários no estado, como 
na produção acadêmica prin-
cipalmente da PUC Campinas 
e Unicamp. Fernando ressalta 
que “pouca gente gosta de inse-
tos”, mas o local é fundamental 
para explorar a educação am-
biental.  Para isso, a visitação 
gratuita em grupos deve ser 
agendada com antecedência, 
preferencialmente às terças e 
quintas. Sempre no último do-
mingo do mês, com exceção de 
dezembro, a visitação é aberta 
para todo o público. 

Além do borboletário e a 
mata, a visita pode ser aprovei-
tada em duas trilhas principais 
que cortam a reserva de norte 
a sul, além de uma destinada 
a fins educacionais no entor-
no da mata. Há também um 
pequeno museu com 87 peças 
entre animais empalhados ou 
conservados em álcool, esque-
letos e impressões de pegadas. 

E um viveiro para a produção 
de mudas usadas na recupera-
ção de áreas degradadas dentro 
da reserva.

A Ceprocamp (Centro 
de Educação Profissional de 
Campinas) levou seus alunos 
à mata em novembro. O pro-
fessor da disciplina de Segu-
rança do Trabalho, João Ga-
briel, explica que “esta é uma 
oportunidade de terem con-

tato com uma possível fonte 
de incêndio, que não faz parte 
do cotidiano deles”. Para ele, é 
importante também a vivên-
cia nesta reserva ambiental, 
já que durante alguns cursos 
os alunos têm disciplinas re-
lacionadas ao meio ambiente.

Sombra doada
Com 251 hectares, a Mata 

Santa Genebra é maior flores-
ta urbana do Estado de São 

Paulo e a  sexta do Brasil. É 
administrada, desde a funda-
ção em 1981, pela Fundação 
José Pedro de Oliveira, criada 
especificamente para essa fi-
nalidade. 

Isso porque a então pro-
prietária do terreno da reser-
va, Dona Jandyra Pamplona 
de Oliveira, viúva de José Pe-
dro, doou a sombra da mata 
para o poder público, ou seja, 

caso haja desmatamento no 
local, a propriedade volta a 
ser da família Oliveira Costa. 
O tombamento como Patri-
mônio Natural aconteceu em 
1983, e a partir daí, nenhuma 
construção poderia ser feita 
num raio de 30 metros no en-
torno da mata.

Informações e agendamen-
to de visitas são feitos pelo te-
lefone 3749-7204.

SANTA GENEBRA TEM BORBOLETÁRIO

Natureza próxima é deixada de lado

POLUIÇÃO SONORA

Makro tira sono de vizinhos
Desde novembro de 

2010, moradores do Con-
domínio Avalon, locali-
zado ao lado do Makro 
Atacadista da Rodovia 
Dom Pedro, reclamam do 
barulho provocado pelo 
sistema de ventilação da 
empresa, que fica ligado 
24 horas. De acordo com 
a medição formal realiza-
da por empresa privada 
especializada  e contrata-
da pela Associação Con-
domínios Avalon, o ní-
vel de ruídos dentro dos 
apartamentos sobrepõe 
em 26% ao estabelecido 
como “boa condição de 
conforto da comunida-
de” (normas NBR 10151 e 
10152).

Em junho, o diretor de 
segurança da Associação, 
Luís Fernando Mansur, 
solicitou fiscalização por 
meio do serviço 156 da 
Prefeitura. No mês se-

guinte, entregou outros 
documentos ao Departa-
mento de Uso e Ocupa-
ção do Solo (DUOS) da 
Secretaria Municipal de 
Urbanismo, órgão res-
ponsável pela fiscaliza-
ção de poluição sonora.  
A medição de ruídos foi 
realizada no dia 9 de se-
tembro às 00h30, mas até 
o fechamento desta edi-
ção nenhum laudo técni-

co sobre a medição havia 
sido apresentado.   

A Secretaria Munici-
pal de Urbanismo infor-
mou que “o órgão está 
nos últimos meses com 
uma demanda de traba-
lho muito grande tanto 
na área de alvarás e por 
conta disso, está com 
uma defasagem de fun-
cionários, sobretudo na 
área de fiscalização”.  

 Um aviso publicado na 
conta mensal de consumo de 
gás natural da Comgás e pan-
fletos distribuídos aos consu-
midores, orienta os clientes 
da Comgás sobre questões de 
segurança. A ideia é prevenir 
contra ações de golpistas 
que possam se apresentar 
em nome da empresa com o 
intuito de enganar ou prati-
car furtos e assaltos. 

A campanha aborda a 
identificação dos traba-
lhadores, que devem estar 
uniformizados, com crachá 
e apresentar uma ordem de 
serviço que pode ser che-
cada pelo consumidor. E 
alerta para que nenhum pa-
gamento seja efetuado no 
local, pois toda cobrança 
é feita exclusivamente na 
conta mensal de consumo 
de gás. 

Dúvidas podem ser che-
cadas na Central de Aten-
dimento da empresa pelo 
telefone 08000 110 197.

GOLPE

Comgás 
alerta
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CONTAMINAÇÃO: GRAVE, MAS SEM SOLUÇÃO

Ofícios vão e voltam
Enquanto as secretarias 

municipais de Saúde e de 
Meio Ambiente querem le-
var médicos para alertar os 
moradores do Condomínio 
Parque Primavera sobre os 
riscos que correm perma-
necendo na torre A, interdi-
tada desde 22 de setembro, 
a secretaria de Assuntos 
Jurídicos informa que não 
há avanços na busca por so-
luções para a descontami-
nação da área. Há mais de 
um mês o caso não recebe 
a atenção dos envolvidos, 
provocando indagações por 
parte de proprietários e mo-
radores sobre a condução 
do caso pelo município. Até 
sobre o pedido de bloqueio 
de bens dos proprietários 
da Concima, a Prefeitura 
informou que “ainda está 
estudando”.

Lílian Cazelato, da co-
missão de proprietários das 
torres B e C (concluídas em 
2002 mas não entregues) diz 
que ainda não recebeu res-
posta aos questionamentos 
que enviou à Prefeitura: “De 
que adianta interditar e não 
tomar providências? Isso não 
é solução, queremos saber 
quais os próximos passos!”. 
A Ação cautelar impetrada 

pelos moradores da torre 
A no dia 25/10, foi encami-
nhada pelo juiz para a Área 
Setorial de Interesses Difu-
sos e Coletivos do Meio Am-
biente, onde o 24º Promotor 
de Justiça deve opinar sobre 
dois pedidos: a anulação do 
auto de interdição e o início 
da descontaminação. 

A Cetesb negou o pedi-
do da Concima, que havia 
consultado a Agência sobre 
a possibilidade de retirar os 
moradores dos apartamen-
tos térreos da Torre A e, com 
isso, ganhar um prazo maior 
para a extração dos gases 
do subsolo. A solicitação foi 
respondida pela Diretoria de 

Controle de Poluição 
Ambiental, que “não conce-
derá novo prazo para o em-
preendedor instalar e ope-
rar o sistema de remediação 
e, caso não atenda a esta 
determinação, ficará sujeito 
novas penalidades”.  

O promotor de Meio 
Ambiente, José Roberto 
Carvalho Albejante, con-
sultado sobre o pedido da 
Prefeitura para liberação 
de recursos do fundo para 
remediação de passivos 
ambientais,esclareceu que 
desde que soube desta idéia 
pela imprensa alertou o se-
cretário de Assuntos Jurí-
dicos para que a solicitação 
fosse feita ao Juiz de Direito 
do processo ao qual os re-
cursos encontram-se vincu-
lados, e não ao Ministério 
Público. Mesmo assim, o 
ofício chegou ao MP que re-
tornou ao Prefeito orientan-
do o novo encaminhamento. 
A Secretaria de Assuntos 
Jurídicos diz que “encami-
nhou o mesmo pleito de re-
cursos para os três órgãos 
(MP, promotor Geraldo 
Cabanhas e para o juiz da 1ª 
Vara da Fazenda Pública), 
mas não recebeu resposta 
de nenhum”.  

SAÚDE PÚBLICA

Reforço 
nas ações 

contra 
a dengue

A última semana de novem-
bro foi intensificada em Cam-
pinas por ações de controle 
da dengue, como arrastões de 
criadouros, busca de pessoas 
com sintomas suspeitos da do-
ença, telagem de caixas d’água, 
retirada de pneus e trabalhos 
em imóveis especiais que  re-
cebem grande fluxo de pesso-
as, alem de atividades de in-
formação e mobilização social.

Segundo o médico sani-
tarista da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa), 
André Ribas Freitas, coorde-
nador do Programa Munici-
pal de Controle da Dengue, as 
ações de prevenção e controle 
da doença ocorrem diariamen-
te no município mas foram 
reforçadas durante a Semana 
Estadual de Combate à doen-
ça. Em 2011, foram confirma-
dos 3.038 casos de moradores 
que adoeceram com dengue 
em Campinas, e uma pessoa 
morreu.

Efeito do cloro
Estudo conduzido pela 

Escola Superior de Agricultu-
ra Luiz de Queiroz (ESALQ/
USP) revelou que o uso de 10 
ml de hipoclorito de sódio em 
concentração de 2,5% (água 
sanitária encontrada no mer-
cado) diluído em 1 litro d´água 
é 100% eficaz para matar em 
até 24 horas a larva do mos-
quito aedes aegypt, transmissor 
da dengue . O estudo mostra, 
ainda, que a mesma solução, 
aplicada nos focos de criação 
do mosquito, como vasos de 
plantas, mantém-se ativa por 
20 dias. Isso é possível devido 
ao alto poder residual do cloro 
que permanece ativo, manten-
do a desinfecção da água du-
rante esse período. 

O mosquito, considerado 
vetor de doenças graves como 
dengue e febre amarela, está 
bem adaptado a zonas urba-
nas, onde o controle é difícil 
pela versatilidade na escolha 
dos criadouros. Além de veri-
ficar caixas d’água, garrafas, 
pneus e todo local que vire de-
pósito de água, os pesquisado-
res alertam para os cuidados 
com plantas e flores. Bromélias, 
por exemplo, tendem a acumu-
lar água entre suas folhas tor-
nando-se potenciais focos para 
o mosquito depositar seus ovos. 

Os riscos podem ser elimina-
dos, no entanto, utilizando-se 
a água sanitária diluída à água 
usada para regar as plantas, na 
mesma proporção de 10 ml para 
cada litro de água. Os pesquisa-
dores garantem que a mistura 
não faz mal às plantas e evita o 
desenvolvimento da dengue. 

Antônio Caria Neto, Secretário de Assuntos Jurídicos, em reunião no MP
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“Tango para os lobos”

A psicóloga e escritora Ana 
Parreira, moradora da avenida 
Almeida Garret, no Taquaral, 
descobriu na idade adulta estar 

na condição de Asperger - um 
transtorno de desenvolvimento 
pouco conhecido no Brasil. Essa 
revelação possibilitou a melho-

adultas - e suas possibilidades, 
dúvidas, limites e superações.

A Síndrome de Asperger 
é uma condição dentro do es-
pectro do autismo, em  grau 
mais leve. E entre suas carac-
terísticas estão a dificuldade 
de socialização e o interesse 
focado em assuntos especiais. 
Apesar da fala articulada, os 
portadores não compreendem 
bem figuras de linguagem, 
como ironias e metáforas. Mas 
não sofrem nenhum tipo de 
deficiência cognitiva e costu-
mam ter habilidades surpre-
endentes, como excelente 
memória.

Ana Parreira ministra cur-
sos sobre a sindrome de Asper-
ger.

Ana Parreira com o cientista Dr. Alysson Muotri, que pesquisa Aspergers e o autismo

Heitor Darros de Lima, de 
apenas 17 anos, aluno da escola 
estadual Professor Adalberto 
Prado e Silva, do bairro Costa 
e Silva, elaborou com a ajuda 
do colega Emmanuel Henri-
que Passo, 19, um projeto de 
lei que criminaliza o precon-
ceito ou desrespeito às pesso-
as com piercings ou tatuagens. 
A multa proposta por ele é de 
até mil reais, podendo a vítima 
mover um processo por danos 
morais.  

Apoiado por amigos e pro-
fessores, o garoto morador do 
bairro Costa e Silva foi o úni-
co selecionado em Campinas 
neste ano para expor na As-
sembléia Legislativa de São 
Paulo um projeto de lei de sua 
autoria, como um Deputado 
Estadual. A vivência faz parte 
do programa Parlamento Jo-
vem, da Secretaria de Educa-
ção do Estado de São Paulo e a 
apresentação foi feita no dia 4 
de novembro. 

Discriminação 
Heitor conta que sem-

pre teve essa idéia na cabe-
ça e, quando ficou sabendo 
do programa, sentou-se com 
Emmanuel no fundo da sala 
e, durante a aula, elaboraram 
o projeto.  O professor de his-
tória, Cláudio Raposo de Al-
meida, orientou os meninos 
quanto ao formato correto da 
redação legal, já que também é 
advogado.

“Eu vejo pelos meus ami-
gos, muitos deles portadores de 
piercing ou tatuagem, tiveram 
problema na hora de conseguir 
emprego”, conta Lima. Outra 
situação que o deixou indigna-
do foi quando uma amiga co-
mentou que não gostaria de ser 
atendida por uma pessoa “cheia 
de piercing e tatuagens”. Ele 
compara: “é como o preconcei-
to racial, precisa de tempo para 
as pessoas perceberem que é 
uma grande bobagem, pois a 
tatuagem não é nada mais que 

Parlamento Jovem e foram leva-
das adiante por um deputado 
interessado.

O projeto
O Parlamento Jovem foi 

criado em 2000 para possibili-
tar aos alunos de escolas públi-
cas e particulares a vivência do 
processo democrático por meio 
de uma jornada parlamentar. 
A cada ano, os participantes 
são escolhidos entre alunos o 
segundo ciclo do Ensino Fun-
damental ou do Ensino Médio. 
Cada escola concorre com um 
projeto e ao todo são selecio-
nados 94 projetos em todo o 
estado. Em 2011, 240 alunos 
inscreveram seus projetos de 
lei para serem apresentados no 
Parlamento Jovem.

Durante a apresentação de 
Heitor, a deputada Célia Leão 
se interessou pelo conteúdo do 
trabalho e trocou idéias com o 
aluno, mas não confirmou se a 
idéia será transformada em pro-
jeto de lei.  

Estudante propõe lei contra o preconceito

Heitor, de escola pública, orgulha-se da seleção

tinta na pele”. 
O projeto, entretanto, não 

tem validade legal. Os jovens 
selecionados apresentam e vo-
tam os projetos em uma simu-
lação de votação comum dos 

deputados estaduais da Assem-
bléia Legislativa de São Paulo. 
Para entrar em votação oficial, 
o projeto precisa ser proposto 
por um deputado. Atualmente 
existem 16 leis que nasceram do 

ria de suas condições, habilida-
des e dificuldades pessoais. De-
pois da constatação, Ana viveu 
o que ela chama de “um estado 
de amor”, experiência que con-
ta em livro, na forma de prosa e 
poemas. Baseada em sua expe-
riência pessoal, “Tango Para os 
Lobos – Cantos proibidos de 
uma Aspie” foi publicado em 
setembro pela Editora Russell 
e por enquanto pode ser obti-
do com a própria autora. Um 
encontro de lançamento está 
programado para o dia 15 de 
dezembro, a partir das 19 horas, 
no restaurante Bem Bom (Gua-
nabara). Os interessados no 
livro ou no lançamento podem 
escrever para villa.aspie@gmail.
com, ou ligar (19) 9182 0015.

O livro retrata nas entreli-
nhas o corajoso depoimento de 
uma mulher madura, que põe a 
descoberto  sua vida e seu rela-
cionamento com o amor. Isso 
encoraja, diz a autora, “a refle-
xão do leitor sobre o mito de 
que os Aspies não têm empatia e 
não são capazes de amar, como 
se apregoa”. O livro traz uma 
carta de Carlos Drummond 
para a autora e, na contracapa, 
a análise do cientista Alysson 
Muotri, dedicado às pesquisas 
sobre o autismo, que fez a lei-
tura e análise da mente “Aspie” 
de Ana através do livro. Tango 
Para os Lobos não fala tecnica-
mente sobre os Aspergers, mas 
mostra sobre eles, principal-
mente sobre mulheres Aspies 



7
ROTEIRO 1
1. IGREJA S. JERÔNIMO EMILIANI-R. Arq. José da Silva,
  Fone: (19) 3256-xxxx
2. ACADEMIA TRIBOS-Rua Arq. José da Silva, 
3. RESID. COLIBRIS-Rua Antonio Nog. Braga, 236
4. VIL COSA BELLA-R. Antonio N. Braga110
5. VIL CORSEGA-R. Antonio N. Braga, 76
6. COND. STA. CANDIDA-Rua Léa S. Ducovini, 90
7. VI LORRANE-R. Prof. Luiz de Pádua, 300
8. VIL LATIFE-R. Prof. Luiz de Pádua, 200
9. VIL VITÓRIA-R. Prof. Luiz de Pádua, 120
10. VIL CHATEU TIVOLI-Rua Prof. Luiz de Pádua, 63
11. CHAMPS ELIZES-R. Arq. José A. Silva, 784
12. ILHAS DO CARIBE-Rua Arq. José Augusto Silva, 761
13. CIDADES DI ITÁLIA-Rua Arq.José Augusto Silva, 719 
14. SUPERMERCADO MEU GAROTO 
15. DOLCE VIVERE-Rua Lauro Vannucci, 851
16. ELO METALIZAÇÃO-Rua Lauro vanucci,
17. BAR DO GUINA-Rua Lauro Vanucci,
18. PANIF. ESQ. DO ESTUDANTE-Rua Luiz Otávio, 150 
19. BANCA DE JORNAIS DO ITAÚ-Rua Luiz Otávio, 148
20. PASTELARIA DO ITAÚ-Rua Luiz Otávio, 148
21. POLICAMP-Rua Luiz otávio, 
22. VIL CEREJEIRAS-Rua Ambrógio Bisogni, 220
23. COLINA VERDI-Rua Ambrógio Bisogni, 180
24. ANTILHAS-R. José Luiz C. Moreira, 202
25. ÓPERA HOUSE-Rua José Luiz C. Moreira, 120
26. PORTO VITÓRIA-Rua José Luiz C. Moreira, 183
27. ALDEIA DA MATA-Rua Hermantino Coelho, 299
28. CIDADE NOVA-Rua Hermantino Coelho, 255
29. PLAZA LIGTH-Rua Hermantino Coelho, 195
30. VIL DI FIRENZE-Rua Hermantino Coelho, 77
31. VIL DI VENEZIA-Rua Rua Luiz Otávio, 2001
32. AUTOPOSTO ESSO-Rua Luiz Otávio,
33. CITTÁ DI ROMA-Rua Jasmim, 28
34. VAREJÃO LAS CASAS-Rua Jorge F. Correia,
35. LOTÉRICA LAS CASA-Rua Jorge F. Correia,
36. ACADEMIA LAS CASA-Rua Jorge F. Correia,
37. ANTUÉRPIA-Rua Izabel N. Bertólli, 101
38. MAIMI GARDENS-Rua Izabel N. Bertólli, 100
39. AREIAS DE PRATA-Rua Izabel N. Bertólli, 141
40. AREIAS DE OURO-Rua Izabel N. Bertólli, 161

ROTEIRO 2
41. JANGADAS-Rua Jasmim, 170
42. ALDEIA DA LAGOA-Rua Jasmim, 190
43. RIO TOCANTINS-Rua Jasmim, 250
44. ALDEIA DA SERRA-Rua Jasmim, 350 
45. CHÁCARA PRIMAVERA-Rua Jasmim, 241
46. DREAM VISION
47. RARITHÁ-Rua Jasmim, 466
48. ARMAZEM JASMIM-Rua Jasmim,
49. ESCOLA DE INGLES-Rua Jasmim,
50. FARMÁCIA JASMIM-Rua Jasmim,
51. BOI ASSADO-Rua Jasmim,
52. RIO TAMISA-Rua Jasmim, 750
53. VILLE DE FRANCE-Rua Jasmim, 810
54. ACADEMIA XTREME-Rua Emerson José Moreira, 
55. BANCA JASMIM-Rua Jasmin, 820
56. PADARIA DI FIORI-Rua das Hortências, 960
57. ANDRÉA PALLADIO-Rua Jasmim, 840
58. EDEN ROCC-Rua Jasmim, 880
59. ASSOC. PQ DAS FLORES - Fone: (19) xxxx-xxxx
60.EDUARDO MELLO-Rua Luiz de Oliveira, 327
61. CONDOMÍNIO VIVERE -R. Luiz de Oliveira, 145
62. COND. PIÁCERE-R. Hermantino Coelho, 1.127
63. RES. GARDEM CLUB-Rua Hermantino Coelho, 1000
64. PADARIA NOVA DIAMANTE-Rua Adelino M. 226 
 Fone: (19) 32562027
65. MOISÉS BITTAR-Rua Hermantino Coelho, 955
66. ILHA BELLA-Rua Hermantino Coelho, 901
67. PARK INDIANÁPOLIS-Rua Hermantino Coelho, 841
68. COND. SHINE – Rua Latino Coelho 
69. PQ PRIMAVERA-Rua Hermantino Coelho, 758
70. SPÁZ COPENHAGEN-Rua Hermantino Coelho, 734
71. COND. CANADÁ-Rua Hermantino Coelho, 501
72. RESID. MARINA-Rua Clovis Teixeira, 100
73. AQUARELLA-Rua Egle Moretti Belintani, 33
74. GALERIA GARDEN OFFICE-Rua Adelino Martins,
75. TRAFANE MAT. CONST.-Rua Adelino Martins, 272
76. ESCOLA DE INGLES YAZIGI-Rua Adelino Martins,

ROTEIRO 3
77. ALCANTO UNO-Rua Álvaro Bosco, 146
78. SPA DEL FELICITÁ-Rua Álvaro Bosco, 157
79. SPA DEL ISPIRAZIONE-Rua Álvaro Bosco, 95
80. SPA DEL NATURA-Rua Álvaro Bosco, 50
81. SPA DEL LUMME-Rua Sta Maria Rossello, 905
82. RESERVA ARAAM-R. Aglair B. V. Boas, 671
83. ACCANTO DUE-Rua Carlos Mazzoni, 55
84. HOUSE TOWER I E II-Rua Carlos Mazzoni, 72
85. RES. ORIGINAL-Rua Dr. Fernando F. D. Souza, 48
 6. ECO RESIDENCE-Rua Thereza M. Brevistieri, 46
87. ILHA DAS FLORES-Rua Rua Aglair Buratto, 169
88. CASAS DI VILLA BELLA-Rua Zerilo P. Lopes, 651
89. CASAS DI PQ DO LAGO-Rua Zerilo P. Lopes, 477
90. CASAS DI ITÁLIA PQ. D. PEDRO-Rua Luiz Pasteur, 75
91. CASAS GARDEN HILL-Rua Eunice V. R. Navero, 781
92. CASAS DI TAQUARAL-Rua Eunice V. R. Navero, 1070
93. PQ DOS IPÊS-Rua José Lins do Rego, 665
94. RESID. RESEDÁ-Rua Afrânio Peixoto, 601
95. MONTE CARLO-Rua Afrânio Peixoto, 793
96. FAZ TAQUARAL-Rua Afrânio Peixoto, 855
97. RIVIERA JARDIM-Rua Afrânio Peixoto, 900
98. PQ TAQUARAL-Rua Pd D. Giovanini, 496
99. RES. VIVENDAS-Rua Pd D. Giovanini, 577
100. COND. TROPICAL-Rua Latino Coelho, 1301
101. COND. PQ ALEGRO-Rua Latino Coelho, 1343 
102. SUPERMERCADO TODO DIA
103. RES. VILLA VERDE-Rua João Chatti, 112 
104. PQ TAQUARAL-Rua Fernão Lopes, 1400
105. PAN IMPÉRIO DOS PAES 
106. EDIF. FRANKLIN-Rua Pd Antonio Vieira, 64
107. EDIF. ANTONIO CARLOS-Rua Pd Antonio Vieira, 76
108. EDIFÍCIO JOSIANE-Rua Pd Antonio Vieira, 6
109. MASSA NOBRE-Rua Pd Manoel Bernardes, 942
110. SORVETERIA SERGEL-Rua Pd Manoel Bernardes, 939
111. ED. DR. OTÍLIO LAPENH-Av. Heitor Penteado, 44
112. EDIFÍCIO ROSANA-Av. Heitor Penteado, 94
113. EDIFÍCIO DONA ELISA-Rua Ines de Castro, 595
114. PQ AUXILIA. I-Rua Theodureto de Camargo, 488
115. PQ AUXILIA. II-Rua Fernão Lopes, 1907 
116. RES. ANDORRA-Rua Pedro V. Silva, 144 
117. RES. LUXEMBURGO-Rua Pedro V. Silva, 415 
118. VILLAGE CALIFÓRNIA-Rua Pedro V. Silva, 64 
119. VILLAGE FLÓRIDA-Rua Pedro V. Silva, 42 
120. VIL DA PRAÇA-R. João V. do Couto, 305
121. PANIF. SANTO EXPEDITO
122. RESID. COLINE DE SUISSE-Rua Guatás, 250
123. PANIF. SANTA GENEBRA-Rua Joaquim M. Macedo, 15 -  
 Fones:(19) 3208-2090 - 3208-1217
124. BANCA DO BERALDO-Rua Joaquim M. Macedo, 16
125. BANCA SANTA GENEBRA-Av. Pamplona, 383
125A. P SAÚDE STA GENEBRA-Rua Joaquim M. Macedo, s/n
 Fone: (19) 3208-4060

ROTEIRO 4
126. GREEN VILLAGE-Rua Hortências, 781 
127. VILLAGE CAMPANIA-Rua Hortências, 641
128. SUNSET VILLAGE-Rua Hortências, 415
129. PLACE RESIDENCE-Rua Fernão Lopes, 1101
130. COND PINHEIRO-Rua Fernão Lopes, 1067
131. VILLAGE CHOPIN-R. Latino Coelho, 421
132. RES. PQ PORTUGAL-Rua Soldado P. Neto, 628
133. PARQUE DA LAGOA-Rua Jorge F. Correia, 503
134. LA TORINO-Rua Jorge F. Correia, 944
135. VILLA DI CAPRI-Rua Jorge F. Correia, 1000
136. DI MONTALCINO-Rua Emerson J. Moreira, 1667
137. PETIT VILLAGE-Rua Emerson J. Moreira, 1455
138. VILLE BURLE MAX-Rua Emerson J. Moreira, 1087
139. RESIDENCIAL CAMÉLIAS-Rua das Camélias, 399
140. VILLAGE CEDRUS-Rua das Camélias, 118
141. CAMÉLIAS-Rua das Camélias, 399
142. VILA FÊNIX-Rua da Camélias, 
143. EDIFÍCIO GIRASSOL-Rua Girassol, 54
144. PANIF. PRIMAVERA-Rua Jorge F. Correia , 1.411
145. ROBERTO CABELEREIROS - R. Jorge F. Correia, 
146. PAN PRIMAVERA-R. Jorge F. Correia,1030  
147. GALERIA PRIMAVERA  
148. ED. RAQUEL M. F.-Rua P. Coutinho, 151
149. ED. ANA CAROLINA-Rua P. Coutinho, 111
150. LAGOA TAQUARAL-Avenida Heitor Penteado, S/N
151. ED. DONA ESMERALDA-Rua Luiza de Gusmão, 591
152. 4o D P-Av. Heitor Penteado, S/N
153. RES. V. VULCANO-Rua Diogo Alvarez, 2.370
154. ED. PRAIA CASTELHANOS-Rua Euclides Vieira, 647
155. EDIFÍCIO EUCLIDES-Rua Euclides Vieira, 661
156. PANIF. SÃO GERALDO-Rua Bento A. Camargo, 478 
157.BANCA SÃO QUIRINOAv. Bento A. Camargo, 588
 Massaru Ushiro (19) 9645-5217
158. REST. ESTÃNCIA-Av. Bento A. Camargo,
159. FELTRIN-Av. Lafayete A. Camargo, 116
160. PADARIA SANTUZA-Av. Anita Moretszom, 738
161. CIDADE JUDICIÁRIA-Rua Bento de A. Camargo, 
162. RAMALHO-Rua Lafayete de Arruda Camargo, 12
163. P SAÚDE SÃO QUIRINO-Av. Diogo alvares, 1450
 Fone: (19) 3256-7243
164. P SAÚDE TAQUARAL-Rua Henrique Shroeder, 300
 Fone: (19) 3254-9485
165. CAMARA MUNICIPAL
166. PREFEITURA MUNICIPAL 
167. AG PUBLICIDADES

121 CONDOMÍNIOS
48 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

Trânsito, perigo!
EMDEC CONTINUA ATUANDO POUCO

No dia 7 de abril de 2008 
entrava em circulação o Jornal 
ALTO TAQUARAL. A man-
chete de capa era “Passeata 
para a Jasmim”. A passeata foi 
um ato de desespero dos mo-
radores que não suportavam 
mais a situação do trânsito na 
região.

Em 31 de julho de 2010 ou-
tra capa do Jornal chamava a 
atenção das autoridades para 
o perigo do trânstio da região. 
Um  ciclista morreu atropela-
do na Rua Jasmim.

A partir daí algumas ações 
começaram a ser implemntada 
pela Emdec. A Rua Jasmim e e 
Rua Hermantino Coelho sofre-
ram alterações nas mãos de di-
reção. Mas não foi o bastante.

A chegada de novos em-
preendimentos imobilliários  
e comerciais de grande porte 
para a região, em função do seu 
novo perfil contínuo fazendo 
do trânsito um problema grave 
para os moradores e de difícil 
solução para as autoridades.

Já na manhã de quinta-feira, 
dia 24 de novembro, quando 
esta edição estava entrando 
no fechamento outro acidente 
chamou a atenção dos morado-
res e, a tarde, outro menor.

AQUI, PERIGO!
Mais uma vez no cruza-

mento da Avenida Almeida 
garret com a Rua José Lins do 
Rego. O Citroën  de placa OXC 
0872 dirigido por  Andreia 
Justi, 46 anos, colidiu com o 
Volkswagen de placa  CXT 
5303 dirigido por José Sebas-
tião dos Santos.

A colisão que levou o Ci-
troën a derrubar o alambrado 
do Seminário Teológico Batis-
ta Independe que fica na esqui-
na, provocou ferimentos em 

Ricarda Maria de Carvalho aguardou o resgate por quase meia hora, no chão da rua

O cruzamento para o qual os moradores pedem semáforo é muito confuso e perigoso

Motoristas desatentos que descem a Jasmim da CPFL para Shopping são os responsáveis

Ricarda Maria de Carvalho, 72 
(foto acima) que acabou socor-
rida pelo Resgate.

Estudantes do Seminário 

garantem que os acidentes são 
frequentes e em função disto 
os alunos Thiago Machado e 
Marcos Diego vão inciar um 

abaixo-assinado  para ser en-
caminhado à Emdec solicitan-
do providências urgentes para 
o local.

FALTA SEMÁFORO
Embora tenha anunciado o 

início das obras em outubro, 
a Secretaria Municipal de Ser-
viços Públicos agora silencia 
sobre a instalação do semáforo 
no cruzamento da Avenida Al-
meida Garret com Rua Fernão 
Lopes, solicitado desde 2009 
por moradores, entidades e es-
colas das proximidades.  

A Associação de Morado-
res  do Taquaral diz que “o 
Parque Taquaral é preconcei-
tuosamente rotulado como um 
bairro de população que não 
tem problemas e, embora  as 
demandas sejam encaminha-
das formalmente e ativamente 
para o Executivo Municipal, o 
bairro não recebe retorno ínfi-
mo da Prefeitura”.  Quem sofre 
são os pedestres e motoristas, 
que se arriscam e perdem mui-
to tempo diariamente no cru-
zamento, principalmente nos 
horários de pico. 

DESTRUIÇÃO
A placa que indica con-

versão obrigatória na Rua 
Jasmim, na esquina da Rua 
Isabel Bertoti, já foi conser-
tada quatro vezes desde sua 
instalação em abril deste ano, 
quando foi alterado o sentido 
de direção na via. Em 22 de 
novembro, poucos dias após 
ter sido consertada, a placa e 
seu poste de sustentação fo-
ram ao chão novamente. Ela 
é destruída com frequência 
por motoristas que descem a 
Jasmim desatentos à mudan-
ça de mão de direção e não 
conseguem fazer a conversão, 
invadindo a ilha.



Roteiro Cultural
Música
Recital de Violão
Como parte do programa do curso de 

violão da Unicamp, no dias 1 de dezem-
bro, os alunos do curso apresentam uma 
mostra de violão no Espaço Cultural Casa 
do Lago. Serão apresentados recitais com 
repertório que inclui Villa Lobos, Garoto, 
Dilermando Reis e Guinga, entre outros. 
Local: Sala de Cinema da Casa do Lago 
– Campus da Unicamp. Horário: das 9h às 
12h e das 14h às 16h. Entrada gratuita.

Coro da Unicamp
No dia 1 de dezembro, o Coro do De-

partamento de Música da Unicamp realiza 
um concerto no Espaço Cultural Casa do 
Lago, com obras sacras e seculares, eru-
ditas e populares, a cappella, com acom-
panhamento de piano e da Orquestra de 
Cordas do Departamento de Música da 
Unicamp. Local: Sala Multiuso da Casa do 
Lago – Campus Unicamp. Horário: 12h30. 
Entrada gratuita.

Coral do Colégio Rio Branco
Com canções folclóricas brasileiras, 

alemãs, MPB e interpretando composito-
res como Villa-Lobos e Mozart, o coral do 
Colégio Rio Branco apresenta-se no dia 2 
de dezembro, na Fnac Campinas. Horário: 
19h. Local: Fnac Campinas – Parque D. 
Pedro Shopping. Entrada gratuita. Infor-
mações: 2101-2000.

Ju Cassou lança CD

No dia 3 de dezembro, a cantora e 
pianista curitibana Ju Cassou – ex-inte-
grante do Grupo Vocal Garganta Profunda 
e da Rio Jazz Orchestra – lança seu CD 
Live in Germany e realiza pocket-show na 
Fnac Campinas. Horário: 19h. Local: Fnac 
Campinas – Parque D. Pedro Shopping. 
Entrada gratuita. Informações: 2101-2000.

Eddy Benedict

Edinho Santa Cruz, sob o pseudônimo 
Eddy Benedict, lança o CD autoral “Por quê?” 
e realiza pocket show na Fnac Campinas, no 
dia 6 de dezembro. O título do CD é tema 
romântico da novela Ribeirão do Tempo, da 
Rede Record. Horário: 19h. Local: Fnac Cam-
pinas – Parque D. Pedro Shopping. Entrada 
gratuita. Informações: 2101-2000.

Coral de Natal
No dia 29 de novembro, o Coral de Natal 

dos alunos do Colégio Imaculada se apresen-
ta na Livraria Saraiva de Campinas, cantando 
músicas infantis e natalinas. O Coral é formado 
por crianças entre nove e dez anos de idade. 
Local: Saraiva MegaStore Shopping Iguatemi 
Campinas. Horário: 19h. Informações: 3252-
0223.

Festival Autorock 2011

Do dia 1 ao dia 11 de dezembro, 
acontece a 6ª edição do Festival Autorock 
em Campinas, com 38 bandas, 2 exposi-
ções, 2 oficinas e 4 exibições de vídeos, 
documentários, longas e cura metragens. 
O festival terá atividades em diversos lo-
cais como exposição na Galeria Disorder, 
exibição de vídeos no MIS Campinas e 
shows na Estação Cultura. Informações: 
3236 0792.

Infantil
Carnaval dos Animais

No dia 27 de novembro, o espetáculo 
teatral Carnaval dos Animais, baseada na 
obra de Camille Saint-Saëns, será apre-
sentada na CPFL Cultura de Campinas. 
Acompanhado de música instrumental ao 
vivo por músicos da Orquestra Infanto-
-Juvenil de São Paulo. Local: Rua Jorge 
F. Corrêa, 1632 - Chácara Primavera. Ho-
rário: 10h e 11h30. Entrada gratuita. Fone: 
3756-8000.

Contação de histórias
No mês de dezembro, o Canto do 

Conto apresenta histórias de Natal duran-
te as contações de histórias que aconte-
cem semanalmente, com histórias como 
“A Véspera de Natal” e “Brinquedos de Na-
tal”. Data: dias 4, 5, 8, 11, 12 e 18 de de-
zembro. Local: Fnac Campinas – Parque 
D. Pedro Shopping. Horário: 16h. Entrada 
gratuita. Informações: 2101-2000.

Oficinas de Natal
A Hora da Criança da Livraria Sarai-

va oferece em dezembro oficinas sobre o 
Natal, com o grupo Arte & Manhas. No dia 
10, na oficina A boca do Noel, as crianças 
criam um jogo utilizando materiais como 
garrafas de plástico e algodão e, no dia 
11, a oficina A Árvore do Bom Velhinho en-
sina as crianças a fazerem suas próprias 
árvores utilizando técnicas como o origa-
mi. Horários: dia 10, às 15h e dia 11 às 
17h. Local: Saraiva MegaStore Shopping 
Iguatemi Campinas. Entrada gratuita. In-
formações: 3252-0223.

Teatro
Marley e eles

Está em cartaz até o dia 18 de dezem-
bro, o espetáculo “Marley e eles” no Teatro 
Amil, em Campinas. A história é contada 
por Marley, uma doméstica intrometida e 

hilariante, que aproveita a viagem dos do-
nos da casa para trabalhar mais descon-
traída. Local: Parque D. Pedro Shopping. 
Horários: Sextas e sábados, 21h. Ingres-
sos: R$10 (setor 2) e R$ 20 (setor1). Infor-
mações: 3756-9890.

Companhia CPFL

Para marcar os 75 anos de morte de 
Luigi Pirandello, um dos mais inovadores 
autores do teatro moderno, a Compa-
nhia CPFL de Teatro apresenta uma livre 
adaptação do clássico “Seis personagens 
à procura de um autor”. Local: Rua Jorge 
Figueiredo Corrêa, 1632 - Chácara Prima-
vera. Data: dias 9, 10, 11, 17 e 18. Horário: 
19h. Entrada gratuita. Informações sobre 
a retirada de ingressos: 3756-8000.

Atividades
De Alexandria a Roma
Como parte da série Filosofia e Saber, 

no dia 2 de dezembro, José Arthur Gian-
notti profere a palestra “De Alexandria a 
Roma”, na CPFL Cultura de Campinas. 
Local: Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632 
– Chácara Primavera. Horário: 19h. Clas-
sificação: 14 anos. Entrada gratuita. Infor-
mações: 3756-8000.

Expo Fun Campinas
Nos dias 3 e 4 de dezembro, Campi-

nas recebe a primeira edição do Expo Fun, 
evento de animes e mangás. Uma das 
maiores atrações do evento é a apresen-
tação do cantor japonês Takayuki Miyau-
chi, famoso pelas interpretações de trilhas 
sonoras de filmes como o Kamen Rider. 
Local: Instituto Cultural Nipo-Brasileiro 
(Rua Camargo Paes, 118 - Guanabara). 
Ingressos diários: R$ 12,00 (antecipado) 
ou 15,00 no dia. Horário: das 11h às 19h. 
Informações: www.expofun.com.br.

Cinema
Amor para Sempre
Parte da série “Texto em Movimento – 

a literatura e a dramaturgia adaptadas ao 
cinema”, que apresenta filmes baseados 
em textos originalmente publicados como 
obra literária ou da dramaturgia, a CPFL-
Cultura de Campinas, apresenta nos dias 
1 e 4 de dezembro o filme Amor para Sem-
pre. Local: Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 
1632 – Chácara Primavera. Horários: dia 
1, às 20h e dia 4, às 19h. Entrada gratuita. 
Informações: 3756-8000.

Marx na tela
Nos dias 28, 29 e 30 de novem-

bro, o MIS Campinas apresenta o filme 
Notícias de Antiguidades Ideológicas: 
Marx, Eisenstein, O Capital, em três 
partes. O Filme em versão integral é 
uma adaptação dos conceitos contidos 
no livro O Capital, de Marx, a partir das 
anotações do cineasta russo Serguei 
Eisenstein. No dia 1 acontece um de-
bate sobre o filme. Local: Rua Regente 
Feijó, 859 – Centro. Horário: de 19h às 
22h. Entrada gratuita.

Exposição
As Cores da Terra
Com a intenção de revelar a diver-

sidade das cores em formas e padrões, 
ângulos e perspectivas, a exposição As 
Cores da Terra apresenta a visão e a 
experiência de 20 fotógrafos em fotos 
de animais, insetos, plantas, pessoas, 
lugares e fenômenos naturais em um 
total de 80 imagens. Local: Hall do au-
ditório da Livraria Cultura - Shopping 
Center Iguatemi Campinas. Data: de 3 
a 16 de dezembro. Informações: 3751-
4033.

Habitar o Espaço
Está aberta até o dia 11 de dezem-

bro, a exposição Habitar o Espaço, da 
artista plástica Lucia Fonseca, no Mu-
seu da Arte Contemporânea de Campi-
nas (MACC). Lucia Fonseca faz parte 
do Instituto de Artes (IA) da Unicamp. 
Local: Rua Benjamin Constant 1633 – 
Centro. Informações: 2116-0346

Marcos Garcia

Do dia 1 ao dia 11 de dezembro, o 
artista Marcos Garcia expõe uma mostra 
de suas obras, que concentram seu pro-
jeto estético na combinação minuciosa de 
cor e forma, na Galeria de Artes do Tênis 
Clube de Campinas. A exposição é uma 
parceria com a COMEC (Centro de Orien-
tação ao Adolescente de Campinas) para 
levar arte aos jovens. Local: R. Coronel 
Quirino, 1346 – Cambuí. Entrada gratuita.

Literatura
Mecarregatecarrego
No dia 30 de novembro, a Livraria Sa-

raiva de Campinas recebe o lançamento 
do livro Mecarregatecarrego, de Rodrigo 
Malagodi. A obra explora a essência de 
qualquer relação humana, onde dois uni-
versos se chocam, resultando em infini-
tas variáveis de interação. Local: Saraiva 
MegaStore Shopping Iguatemi Campinas. 
Horário: 19h. Entrada gratuita. Informa-
ções: 3252-0223.

Lume Teatro – 25 anos
No dia 1 de dezembro, a Livraria 

Cultura de Campinas recebe a noite de 
autógrafos do livro Lume Teatro – 25 
anos, composto por fotos, histórias e de-
poimentos que revelam olhares plurais e 
afetivos sobre o Lume. O início da noite de 
autógrafos será anunciado pelas canções 
e movimentações da “Parada de Rua”, 
um dos espetáculos mais conhecidos do 
grupo. Local: Livraria Cultura do Shopping 
Center Iguatemi Campinas. Horário: 19h. 
Entrada gratuita. Informações: 3751-4033.

Tonico’s Boteco

No dia 1 de dezembro, 
o Tonico’s Boteco recebe 
o Bloco Nem Sangue Nem 
Areia para a escolha do sam-
ba enredo do carnaval 2012, 
sob a coordenação de Hel-
der Bittencourt. A noite conta 
ainda com um show de Edu 
Batata e Grupo. Couvert R$ 
12,00. Horário: 21h. Local: 
R. Barão de Jaguara, 1373 
• Centro. Mais informações 
3236-1664. A agenda com-
pleta do mês está em www.
tonicos.com.br.
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