
Por que ser prefeito?
CINCO SE INSCREVERAM. DOIS(*) ESTÃO ‘SUB JUDICE’. ELEIÇÃO INDIRETA É EM 10 DE ABRIL
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Gostaria 
de ser eleito 

para realizar 
algumas coisas 

importantes.

“
Arly de Lara Romeu (PSB)

*Honra 
a qualquer 

cidadão 
administrar 
sua cidade.

“
José Ferreira de Campos Filho (PRTB)

Campinas 
é minha cidade. 

Nasci aqui 
e tenho orgulho em 
trabalhar por ela.

“
Pedro Serafim (PDT)

Unir as 
forças do executivo 

e legislativo para 
bem administrar 

nossa cidade.

“
Antonio Francisco - O Politizador (PMN)

*Vamos 
representar
a voz rouca

e sofrida
da cidade. 

“
Vânia Cristina Boscolo (PTN)

Pedalinhos tem nova bilheteria
LAGOA TEM NOVIDADE PATROCINADA PELO CUCA
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PM orienta
condôminos,

síndicos
e zeladores

Buracos 
continuam 
a desafiar

a prefeitura
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HOJE 31/03
20h30 ÁS 21h30

APAGUE AS LUZES

A velha cabine (a dir.),  com mensagem de construção gramatical curiosa, foi demolida e deu lugar à nova, construída em alvenaria e próxima ao cruzeiro.  A entidade Corredores Unidos de Campinas - CUCA - bancou a obra



 Temos uma 
questão ex-
tremamente 
delicada e 
polêmica no 
âmbito con-
dominial, que 

é a participação nas assembléias 
daquele que não está adimplente 
com suas obrigações de paga-
mento das taxas condominiais. 
O artigo 1335, inciso III do atual 
Código Civil dispõe: ”São direi-
tos do condômino: (... ) III – votar 
nas deliberações da assembleia e 
delas participar, estando quite“.

Se interpretarmos a lei de 
modo que o inadimplente não 
tenha a possibilidade de votar, 
nem mesmo participar da assem-
bléia, teremos uma situação no 
mínimo constrangedora e con-
troversa. Essa foi mais uma das 
inovações do novo Código Civil 
de 2002, pois a antiga lei de con-
domínios (4591/64) era omissa 
quanto ao tema.

Tal medida certamente tem 
cunho inibitório, visando a di-
minuição da inadimplência. Te-
mos então que, se há direitos, 
deve haver a contrapartida em 
forma de obrigação. Se interpre-
tarmos de forma literal o inciso 
III do artigo 1335, haverá o im-
pedimento tanto do voto como da 
participação do condômino inad-
implente na assembleia, fato esse 
que certamente será polêmico.

Dúvidas frequentes

Distinção entre participar 
e comparecer. Devemos tomar 
muito cuidado com a questão, 
pois são duas ações distintas e de 
diferente interpretação legal. Su-
ponha que um condômino esteja 

inadimplente e queira “compa-
recer” a assembleia. Temos que 
esse não pode ser impedido de 
se informar sobre as decisões da 
assembleia, desde que não parti-
cipe e não opine sobre elas. Como 
entendimento à luz do principio 
do direito, a proibição se prende 
apenas ao voto e a participação, 
sendo que claramente o inadim-
plente não deverá se manifestar, 
apenas se fazer presente ao local 
da assembleia. 

Como tratar a questão para o 
caso onde o condômino efetuou 
um acordo de forma parcelada e 
na data da assembléia ainda es-
tava pagando o referido acordo?  
A jurisprudência majoritária traz 
que, se esse condômino estiver 
em dia com o parcelamento, não 
poderá ser considerado um inad-
implente, muito embora as parce-
las ainda não pagas serem con-
sideradas expectativa de direito. 
Mesmo assim, muitos empreendi-
mentos não entendem assim e im-
pedem o condômino de votar ou 
de se manifestar nas assembleias.

Aquele que efetua o pagamen-
to da dívida condominial no dia 
da assembléia poderá ter direitos 
iguais ao adimplente? Tal decisão 
é polêmica, mas se olharmos pelo 
lado da intenção do legislador 
quando redigiu a lei especifica, 
devemos igualar as condições 
desse aos dos adimplentes, pois 
o intuito legal é coibir a inadim-
plência e o ato extingue a dívida, 
embora novamente estejamos fa-
lando em expectativa de direito.

Mudanças legais necessárias 

Todo esse imbróglio legal 
poderia ser amenizado se a lei 
que instituiu a multa e correção 
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Os inadimplentes nas assembléiasNós não 
votamos

Pelas ruas...

ATÉ NOVEMBRO, NÃO VAMOS ESQUECER DELES

MUDANÇAS

PENDURICALHOS
Depois de muito usados eles são lançados nos fios 

que cruzam as quadras de esportes 
do Parque Portugal/Lagoa do Taquaral

Neste começo de abril a ci-
dade de Campinas vai viver 
um momento ‘sui generes’ na 
sua história. O prefeito, por 
circunstâncias políticas, será 
escolhido por uma eleição indi-
reta. Apenas os 33 vereadores, 
segundo entendimento do Tri-
bunal Regional Eleitoral, terão 
direito a voto.

Ainda que possa ser enten-
dido como legalmente estabe-
lecido, o pleito indireto distoa 
do interesse político da maio-
ria dos cidadãos. O ideal seria 
que a comunidade campineira 
fosse às urnas escolher seu pre-
feito, ainda que para um man-
dato chamado pejorativamente 
de “tampão”.

Mas não vai ser assim. E 
o curioso é que, entre os 33 
vereadores, há dois candida-
tos ao cargo. Ou seja, cada um 
deles já tem, pelo menos em tese, 
um voto cada (o seu próprio).

E mais ainda, há outro can-
didato que já ocupa o cargo 
de prefeito a que concorre. E 
os comentários de uso e abuso 
de poder em benefício próprio, 
correm soltos.

Como já não há mais volta 
possível para o processo, o jeito 
é mesmo esperar o resultado -  
que muitos apostam ter carta 
marcada - que definará o nome 
de quem vai ser ‘tampão’ públi-
co até outubro, quando eleições 
verdadeiras estão previstas.

Só por isto os cinco candi-
datos, mesmo os dois sub-judi-
ce, ganharam este espaço.

Por mais nada!

para as taxas condominiais 
não pagas fosse alterada. Hoje, 
quem não cumpre com as ob-
rigações de pagar o condomínio 
se vê constrangido a pagar 2% 
de multa mais 1% ao mês sobre 
o valor da taxa condominial in-
adimplida.

Logicamente que o sujeito 
que está com dificuldades finan-
ceiras e precisa escolher en-
tre cobrir sua conta no banco, 
pagar seu cartão de crédito ou 
pagar a taxa condominial, cer-
tamente ele deixará de cumprir 
com suas obrigações perante o 
condomínio. Essa é uma triste 
realidade, hoje imposta pela lei.

Combate à inadimplência 

O administrador condomini-
al deve ser ágil em suas ações 
para coibir a inadimplência, 
cobrando rapidamente o inad-
implente mesmo que esse esteja 
apenas com uma taxa em aber-

to, via notificações de cobrança 
e, para os casos de contumácia, 
ser rígido e usar a lei como o 
protesto do titulo e o ingresso 
com a ação civil.

A informação de quem está 
inadimplente é um direito dos 
demais condôminos e essa in-
formação poderá, sim, estar 
estampada no corpo do boleto 
condominial mensal e também 
disponível quando solicitada. 
Um cuidado especial é não afix-
ar em quadros de avisos do em-
preendimento onde pessoas de 
fora do empreendimento estarão 
recebendo uma informação não 
pertinente a elas e, caso isso 
aconteça, o empreendimento es-
tará passível de ações de danos 
morais e outros.

Nos resta sermos implacáveis 
contra os inadimplentes nos lim-
ites legais e agirmos rapidam-
ente em situações mais agudas. 
Não se esqueçam de ter sempre 
o bom senso como norte em nos-
sas atitudes e decisões.

Caminhemos...

COMBATE

DÚVIDAS
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“Porque quero ser prefeito”

A eleição indireta do  
dia 10 de abril - apenas os 
vereadores votam - para  
eleger o “prefeito tampão” 
para governar Campinas 
até outubro, teve cinco 
interessados com inscri-
ção aceita pela Câmara 
Municipal. Depois de al-
guns dias da divulgação 
dos cinco nomes, a Mesa 
diretora da Casa decidiu 
impugnar as candidatura 
de José de Freitas Cam-
pos Filho e Vânia Cristina 
Boscolo.

A decisão supreendeu a 
todos, uma vez que a ins-
crição fora aceita sem ne-
nhum impedimento. Noti-
ficados, os candidatos não 
tiveram outra saída a não 
ser buscar a Justiça.

Até o fechamento des-
ta edição, Vânia Cristina 
já havia conseguido pa-
recer fávoravel do TRE à 
sua candidatura. Já José de 
Freitas ainda continuava 
buscando repaldo jurídico 
para se manter na disputa.

Independente do resul-
tado do processo judicial 
de ambos, o Jornal ALTO 
TAQUARAL, abre espa-
ço aos cinco candidatos 
por entender que, ao te-
rem suas inscrições aceitas 
sem nenhum impedimento 
pela Câmara, passaram a 
ser candidatos oficiais ao 
Palácio dos Jequibás.

Arly de Lara Romeu
1 - Quero ser prefeito 

para recuperar as unida-
des de saúde para atender 
a população com toda a 
sua capacidade; Assegurar 
autonomia financeira para 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, executar seu orça-
mento e evitar o sucatea-
mento das unidades de saú-

No site do Jornal ALTO 
TAQUARAL eles respon-
dem, também, as perguntas:

2 - Estes argumentos são 
suficientes para convencer 
os vereadores a votarem no 
sr(a)?

3 - O rótulo de “prefeito 
tampão” incomoda?

4 - Nem mesmo o fato de 
ser uma eleição indireta?

5 - Acredita que ocupan-
do o posto por este breve pe-
ríodo possa ser candidato(a) 
nas eleições de outubro com 
chances de vitória?

www.jornalaltotaquaral.com.br

de e desabastecimento de 
materiais e medicamentos; 
Elaborar projeto de trans-
porte de massa (metrô de 
superfície ou subterrâneo) 
para ser submetido ao BN-
DES; Implementar ações 
imediatas para evitar a po-
pulação de rua em situação 
de risco, encaminhando 
sobretudo crianças e ado-
lescentes aos programas so-
ciais; Concluir as reformas 
dos teatros 
municipais; 
Entregar a 
P r e f e i t u r a 
M u n i c i p a l 
de Campi-
nas para o 
novo prefeito 
cumprindo a 
Lei de Res-
p o n s a b i l i -
dade Fiscal; 
Concluir as 
naves-mãe - 
aquelas que 
puderem ser 
concluídas - para a amplia-
ção das vagas das creches.

José de F. Campos Fi-
lho 

1 - Quero ser prefeito 
porque honra a qualquer 
cidadão administrar a sua 
cidade. Sou Procurador do 
Município de Campinas há 
16 anos e lamento que essa 
situação de dupla vacância 
tenha gerado tanta instabi-
lidade política e adminis-
trativa. Penso que o Pre-
feito, nesse momento, deve 
pensar a cidade buscando a 
estabilidade institucional, 
que possibilita a atração de 
investimentos e a prestação 
de serviços públicos com 
eficiência. Nossa proposta 
é esta, compromisso com a 
cidade, não com os verea-
dores. Os vereadores são os 

za as grandes dificuldades 
que encontrei. Campinas é 
a minha cidade, nasci aqui 
e tenho orgulho de traba-
lhar por ela. Coloquei como 
prioridades a transparência, 
a excelência na gestão dos 
recursos públicos e a efici-
ência, maximizando ações 
e reduzindo despesas. Acre-
dito que, nesses dois meses, 
já conseguimos avançar bas-
tante, recuperando a autoes-

tima e a con-
fiança dos 
campineiros. 
Nossos for-
n e c e d o r e s 
estão sendo 
pagos, os ser 
vidores já 
perceberam 
a seriedade 
da admi-
nistração e 
estão cola-
borando in-
tensamente 
e a popula-

ção está recebendo os bene-
fícios em vários segmentos. 
São esses resultados, assim 
como a percepção aguda das 
carências e necessidades de 
Campinas, que me motivam 
a continuar à frente da ad-
ministração da cidade. Va-
mos dar prosseguimento às 
medidas que já iniciamos, 
levando o município de vol-
ta ao caminho do desenvol-
vimento com justiça social, 
atendimento das necessida-
des da população e prepara-
ção para aproveitar todo o 
potencial do município.

Antonio Francisco 
 1 - Quero ser prefeito 

para acabar com a corrup-
ção em nossa cidade. Para 
tanto votei pela cassação 
do Hélio e do Vilagra e de-
nunciei a “CPI da Chapa 

verdadeiros representantes 
da população e como tal, 
fiscais do Poder Executi-
vo. Não devem misturar as 
funções, isso confunde a po-
pulação e lógico, prejudica 
o andamento da prestação 
eficiente dos         serviços 
públicos. 

Nossa proposta é go-
vernar, até dezembro de 
2012, com os servidores de 
carreira do Município de 

Campinas e com segmen-
tos representativos do em-
presariado. Com isso, va-
mos conseguir entregar a 
cidade estabilizada para o 
novo Prefeito. Assim enten-
demos a democracia. Assim 
entendemos a separação 
dos Poderes.

Pedro Serafim
 1 - Quero ser prefeito 

porque como presidente da 
Câmara Municipal, coube a 
mim assumir o cargo de Pre-
feito, nesse momento difícil 
da vida de Campinas. É uma 
obrigação constitucional que 
me restou cumprir, com res-
ponsabilidade e dedicação 
à cidade. Desde o final de 
dezembro, tenho procurado 
imprimir um novo ritmo na 
administração do municí-
pio, enfrentando com firme-

Branca” que jogou as maze-
las deles debaixo do tapete. 
Outra ação é a recuperação 
da área central e uma me-
lhor política social para a 
periferia, com base no meu 
projeto de lei “Os 10 Man-
damentos da Natureza Ur-
bana”. (http://opolitizador.
com.br/?p=22450)

Vânia Cristina Boscolo
 1 - Quero ser prefeita 

após assistirmos todos os 
escândalos que ocorreram 
na prefeitura. E vendo Cam-
pinas considerada como 
corrupta, desacreditada no 
cenário político nacional e 
internacional, perdendo in-
vestimentos, sem desenvolvi-
mento, abandonada, ficamos 
muitos tristes, envergonha-
dos, desesperançosos e até 
mesmo revoltados (como a 
maioria da população).

E imbuídos destes senti-
mentos nos vimos na obri-
gação de nos apresentarmos 
como uma nova alternativa 
para os vereadores.

Nós vamos representar 
a voz rouca e sofrida da ci-
dade de Campinas.

MAIS RESPOSTAS
NO SITE

DO JORNAL

Arly de Lara Romeu (PSB)
Vice: Fernando Vaz Pupo (PCdoB)

José Ferreira de Campos Filho (PRTB)
Vice: Alessandro H. de Oliveira (PRTB)

Pedro Serafim (PDT)
Francisco Soares de souza (PDT)

Antonio Francisco - O Politizador (PMN)
Vice: José Muller C. R. Oliveira (PMN)

Vania cristina Boscolo (PTN)
Vice: Nivaldo Vanderlei Baldo (PTC)

AS RAZÕES DE CADA UM
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PM faz palestra para condôminos

QUESTÃO DE SEGURANÇA

CS Taquaral recebe vigilante

A secretaria de Saúde está 
reforçando a segurança nas 
unidades de saúde de Cam-
pinas. Com a medida, o CS 
Taquaral, depois de muito 
tempo conseguiu o serviço. 
Desde o dia 23 de março a 
unidade passou a contar com 
vigilância em dois períodos: 
das 6 às 18hs e das 18 ás 6 
horas. “Agora podemos ficar 
mais tranquilos”, explicou a 
enfermeria Eléia Barbosa.

A unidade também está 
preparando a eleição para o 
Conselho de Saúde local. os 
interessados precisam mo-
rar na região do CS há mais 

de um ano, ser maior de 18 
anos, não pode ser servidor 
da secretaria de Saúde e nem 
ser prestador de serviço de 
saúde pública ou privada no 
município. A eleição vai ser 
no dia 23 de abril no próprio 
CS. O mandado de conse-
lheiro dura dois anos.

SÃO QUIRINO
No CS do São Quirino 

a novidade é a mudança de 
horário de atendimento aos 
sábados. A partir de abril, 
como teste, o funcionamento 
para atendimento ao público 
será das 7 às 13 horas.

Viela é usada como banheiro

A frase pintada no muro não inibiu o uso da viela como banheiro 

Estão abertas as ins-
crições para a 7ª edição da 
Corrida Mais Vida Boldrini, 
evento solidário que acon-
tece no Taquaral, em Cam-
pinas, no dia 15 de abril às 
8h. A prova, organizada 
para arrecadar fundos para 
o Centro Infantil Boldrini, 
terá largada na praça Arau-
tos da Paz e percurso de 10 
Km para modalidade corrida 
e 6 Km para quem optar pela 
caminhada. São esperadas 
cerca de 2.500 participantes 
e o Boldrini (referência no 
tratamento do câncer infan-
til) receberá 100% da renda 
obtida com as inscrições do 
evento (R$ 65), que podem 
ser feitas até o dia 10 de abril 
pelo site www.ativo.com 

Corrida arrecada 
fundos para 
o Boldrini

SOLIDARIEDADE

O proprietário da resi-
dência localizada  na Rua 
Aldo Vanucci, 38, cansou de 
ver a viela ao lado da sua casa 
ser usada como  banheiro e 
pintou uma frase de alerta 
no muro. Como não adian-
tou, ele resolveu acionar a 
PM que o orientou a procu-

rar a Prefeitura. Na regional 
sugeriram que ele impedisse 
o acesso de pessoas à viela, o 
que foi feito com uma cerca 
de arame farpado.

O Termo Circunstancia-
do da PM tem como nature-
za o Auxílio ao Público e o 
número 12009. 

Cerca de 90% dos assaltos 
em condomínios pode ser evi-
tado com ações preventivas. 
Com esta estatística, a Polícia 
Militar de Campinas reuniu 
síndicos e representantes de 
entidades de segurança no 
dia 19 de março, para orientar 
sobre segurança. “Síndicos, 
funcionários e condôminos 
devem assumir seu papel com 
posturas preventivas, pois esse 
é um trabalho que depende de 
todos, não apenas da polícia”, 
explicou a capitã Cássia, do 5º 
batalhão. Para ela, apenas 5% 
das ocorrências são resolvidas 
com ações pró-ativas da polí-
cia. Embora sem citar números 
sobre os índices de ocorrências 
na cidade, ressaltou que “o 
bandido busca oportunidades 
para agir fácil e rápido”. 

Nesse sentido, a recomen-
dação é aumentar a resistência 
(com instalação de equipa-
mentos de segurança) e dimi-
nuir a atratividade (evitando 
ostentação) para tornar o lo-
cal menos vulnerável e desin-
teressante. Muro alto, gradil, 
cerca elétrica e câmaras foram 
exemplos citados de mecanis-
mos para ampliar a segurança.  
Dados da Secretaria de Segu-
rança Pública de SP revelam 
que influenciam na escolha do 
alvo: localização, condições 
da rua, facilidade de acesso, 
ausência de sistemas de segu-
rança, status dos moradores 
e informações privilegiadas 
(passadas por quem conhece a 

rotina, como ex-funcionários 
ou prestadores de serviços). 

Outra recomendação da 
PM é melhorar o campo visual 
das portarias com sua instala-
ção próxima aos portões, po-
dar plantas altas no entorno, 
instalar vidros dos dois lados 
e melhorar a iluminação ex-
terna, para que os porteiros 
consigam enxergar melhor a 
entrada e saída de pessoas e 
veículos, bem como o que se 
passa na rua. 

Nada disso funciona se o 
porteiro não for bem treinado 
e permanecer alerta: “97% das 
ações de invasão em condomí-
nios são feitos pela porta da 
frente, por isso o treinamento 
de porteiros e vigilantes, que 
são controladores de acesso, 
é fundamental”. Os horários 
mais vulneráveis são no início 
da noite ou pela manhã, quan-
do o fluxo de entrada e saída 
é maior.  

Recomendações úteis
 9Nunca deixe chaves de casa 

ou do carro com estranhos, 
nem revele informações sobre 
bens ou posses 

 9Combine com vizinhos e 
funcionários códigos ou pa-
lavra-chave para denunciar 
ações sem que o criminoso 
perceba

 9Adie sua entrada se obser-
var a presença de estranhos ou 
suspeitos nas proximidades

 9Evite ficar conversando do 
lado de fora do condomínio. 

 9 Sempre deixe um fone de 
contato com o zelador quando 
se ausentar por vários dias

 9 Síndicos de condomínios 
localizados na mesma rua de-
vem discutir soluções conjun-
tas para ampliar a segurança 

 9Ao ligar para o 190 procure 
passar informações com clare-
za e riqueza de detalhes

 9Mais dicas de segurança: 
www.policiamilitar.sp.gov.br 

PM levou condôminos, sindicos e zeladores ao auditório do Institutto Agronômico 
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Nova bilheteria para os pedalinhos
REGIÃO DA LAGOA

Viveiro tem mudas grátis
Quase ninguém sabe, mas 

a administração do Parque 
Portugal mantém um viveiro 
de mudas, todas originárias 
de espécies nativas. O chefe 
do setor, José Aparecido Fer-
reira, explicou que as mudas 
estão a disposição de interes-
sados. 

“Já ultrapassamos as 500 
mudas, apesar do trabalho de 
‘formiguinha’ que realizamos 
com funcionários e ajuda de 
alguns colaboradores. Qual-
quer pessoa pode buscar mu-
das no viveiro do Parque. 

O contato deve ser feito 
diretamente com o coordena-

dor Zezinho, na sede da ad-
ministração ou pelo telefone: 
(19) 3256 9959

Os frequentadores do 
Parque Portugal (Lagoa do 
Taquaral) já contam, desde 
domingo dia 24, com  mais 
conforto na hora de comprar 
bilhetes para os pedalinhos.

A nova bilheteira, que 
substitui a antiga, constru-
ída há mais de 40 anos, é de 
alvenaria, tem 9 metros qua-
drados e, de acordo do o ad-
ministrador do Parque, José 
Aparecido Ferreira, a cons-
trução do novo espaço foi 
possível por meio de parcei-
ra com a iniciativa privada. 
“Todo o material necessário 
para a execução da obra foi 
doado pela associação Cor-
redores Unidos de Campinas 
(Cuca). A administração do 
parque foi responsável pelo 
projeto, a mão de obra e pela 
implantação do projeto paisa-
gístico”.

O entorno do espaço 
receberá plantio de grama 
esmeralda e plantas orna-
mentais, além de bancos, 
bebedouro e lixeiras.

Mais melhorias
A administração do Par-

que está realizando a troca 
das 150 lixeiras instaladas em 
toda extensão da pista de co-

oper e também vai reformar 
todas a churasqueiras exis-
tentes no bosque. “Estamos 
sempre atentos aos serviços 
de manutenção que parecem 
pequenos, mas que fazem 
a diferença para as pessoas 
que praticam esportes dia-
riamente no Parque”, explica 
o administrador.

Funcionário cuida com carinho do viveiro Inauguração não teve festa, apenas  fotos para marcar a ação  do CUCA pela Lagoa

Viadutos tem infiltrações
PERIGO PARA FREQUENTADORES

Quem passa sob os viadu-
tos que cruzam a Avenida 
Heitor Penteado, nos dois 
lados da Lagoa do Taquaral 
acaba se preocupando com 
as infiltrações que atingem 
as estrutura de concreto.

Frequentadores do local 
garantem que o problema 
é muito antigo e nunca foi 
notada a presença de técni-
cos no local para fazer ins-
peção ou manutenção.

Mesmo depois de vários 
dias, após as chuvas, a água 
continua escorrendo e pin-
gando das colunas que sus-
tentam os viadutos. 

O frequentadores das 
barracas que ficam sob os 
viadutos são os que mais se 
preocupam com o proble-
ma. Eles comentam que, de 
uma hora para outra, o pior 
pode acontecer sem que 
ninguem esteja esperando 

Água escorre permanentemente pelas colunas dos viadutos, mesmo depois das chuvas

Doação tem novo projeto

PF NO LAGO DO CAFÉ

O prefeito Pedro Serafim 
voltou a encaminhar para a 
Camara Municipal o projeto 
de lei autorizando a doação 
de área de terreno municipal à 
União para fins de instalação 
da sede do Departamento de 
Polícia Federal em Campinas,

O novo decreto, datado de 
13 de março, define a área de 
16.804.000 m² localizada na 
“parte da Gleba 1 do quartei-
rão 800 do cadastro municipal 
e 179,00m confrontando com a 
Rua Jorge de Figueiredo Cor-
rea. 

O decreto prevê o prazo de 
cinco anos para construção a 
contar da data de aprovação, 
caso contrário, a área rever-
terá ao patrimônio municipal 

sem ônus para a municipali-
dade”.

O vereador Francisco 
Sellin informou que já pediu 
‘urgência’ na tramitação do 
projeto na Câmara. “Já fiz o 
pedido e acredito que, prova-
velmente, na primeira sessão 
de abril ele entre em discus-
são”.

Associações de bairro da 
região e o próprio Condema - 
Conselho de Defesa do Meio 
Ambiente - tem se colocado 
contra a doação sob o argu-
mento de que o espaço é des-
tinado ao lazer e considerado 
área verde. 

As entidades pedem que 
o assunto seja colocado para 
debate público.

Unidade Taquaral
ganha tereno
da Prefeitura

BOMBEIROS

A situação da unidade do 
Corpo de Bombeiros localizada 
na Rua Latino Coelho, na Chá-
cara Primavera deve ser regula-
rizada com a doação do terreno 
local da Prefeitura para o Esta-
do.

O Projeto de Lei de autoria 
do Executivo já passou por pri-
meira discussão na Camara e foi 
aprovado. Agora é esperar que 
volte para a segunda discussão 
para depois da aprovação seja 
transformado em Lei.

Com a medida o antigo pro-
jeto de instalar  no local a sede 
campineira da corporação pode 
voltar a ser discutido.  A praça 
hoje sofre com problemas sérios 
de erosão provocada pela água 
das chuvas.
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CANAL 8

SECRETÁRIO DIZ QUE A META É “TAPAR 100% DOS BURACOS”

A Prefeitura de Campinas 
anunciou no começo de mar-
ço, que a secretaria de Servi-
ços Públicos, por meio da Co-
ordenadoria de Administração 
Regional (COAR) realizaria a 
operação tapa-buracos nas 
ruas da cidade incluindo as 
subprefeitura de Barão Geral-
do, Nova aparecida e Souzas. 
Apenas as vias públicas da 
área da Administração Regio-
nal 14, cujas vias são de terra, 
e o distrito de Joaquim Egídeo 
que possui ruas calçadas com 
paralelepípedo, não recebem a 
operação.

O comunicado dizia que 
“de acordo com o secretário de 
Serviços Públicos, Valdir Ter-
razan, a meta é tapar 100% 
dos buracos das ruas e aveni-
das, deixando a cidade em or-
dem, conforme orientação do 
prefeito Pedro Serafim. “Esta-
mos fazendo o máximo de es-
forço, com as equipes das Ad-
ministrações Regionais, das 
Subprefeituras, com pessoal 

terceirizado, com a inestimá-
vel ajuda da Emdec que vem 
realizando grande trabalho no 
sentido de garantir a continui-
dade do serviço e de orientar o 
motorista nas vias bloqueadas 
para a operação”.

Diariamente, 16 equipes 
da Secretaria são disponibi-
lizadas especificamente para 

esta operação e, cada Admi-
nistração Regional executa 
o serviço utilizando mais de 
seis toneladas de massa as-
fáltica nas ruas e avenidas 
de Campinas. Moradores da 
região, indignados com o pés-
simo serviço, protestam pin-
tando as ruas e sinalizando os 
buracos.

Na Rua Jasmim com a Rua Nelson Alaite, buraqueria continua e gera protestos

Tapação total fica na promessa
MAIS BURACOS

Na Rua Hermantino Coe-
lho esquina com a Clóvis Fer-
reira também há buracos que 
teimam em ficar abertos mes-
mo com a ação da prefeitura 
e dos moradores que enchem 
de terra.

Já na Rua Lauro Vanucci o 
problema é a erosão provoca-
da por águas de chuvas. Com 
o declive, acabam se forman-
do fortes enchurradas que 
levantam as placas do asfalto. 
Os reparos demoram.

A Faculdade Politécnica de 
Campinas abriu o Curso de 
Pós-Graduação em Gestão 
de Restaurantes e Gastrono-
mia.
 A iniciativa tem parceria com 
a Corina Gastronomia Escola 
de Culinária e ainda há vagas 
disponíveis. O curso forma-
rá executivos gastronômicos 
e é voltado tanto para quem 
já atua no setor de alimenta-
ção, como para profissionais 
com formação superior em 
qualquer área que pretendam 
investir no ramo e precisam 
de conhecimentos de gestão. 
As aulas acontecem no espa-
ço gourmet da  faculdade, no 
Jardim Santa Mônica.

Policamp
abre pós em
gastronomia

ENSINOPROJETO DE LEI
Vereador quer nominar a Ciclofaixa

O nome do ciclista morto 
em acidente na Rua Jasmim, 
Magno Pacheco de Aguiar, 
está sendo proposto para no-
mear a “Ciclofaixa Campi-
nas em movimento - Centro” 
pelo vereador Sebá Torres 
(PSB). 

O Projeto de Lei 153/12 
pretende homenagear o ci-
clista morto em junho de 
2010 e será apresentado em 
breve na Câmara.  Em con-
junto com o vereador Jo-
sias Lech (PT), Sebá apre-
sentará ainda uma ementa 
substitutiva ao Projeto de 
Lei 308/2011, já aprovado, 

que instituiu no calendário 
Festivo da cidade o “Dia do 
Ciclista”. A ementa prevê a 
substituição do título para 
“Dia do respeito ao ciclis-
ta”, na data de 20 de julho de 
cada ano, que remete à morte 
do ciclista Magno Pacheco. 

Esses assuntos serão apre-
sentados “em debate públi-
co que está sendo agendado 
para a segunda quinzena de 
abril, quando serão discu-
tidas medidas que possam 
resultar em mudanças na lei 
que rege o âmbito penal do 
código de trânsito”, informa 
o vereador. 

ANUNCIE
(19) 3256-9059

comercial@jornalaltotaquaral.com.br
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ROTEIRO 1
1. IGREJA S. JERÔNIMO EMILIANI-R. Arq. José da Silva,
  Fone: (19) 3256-2790
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 
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) 3256 2027
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 Pipas do Magrão movimentam o bairro

PERSONAGEMGIRO

Brincar não tem idade e 
nem tamanho. Em meio aos 
arranha céus que tomam con-
ta de Campinas, encontramos 
com uma pessoa que trabalha 
para a diversão das crianças, 
isso inclui  os adultos tam-
bém. É Antonio Carlos Silva, 
43 anos, mais conhecido pe-
los moradores e pelas placas 
espalhadas no bairro de San-
ta Genebra como “Magrão 
Pipas”. 

Morador do bairro há 
42 anos e há seis anos nesse 
ramo, ele se dedica exclusiva-
mente a fabricação de pipas, 
dos mais diversos modelos e 
tamanhos, além de dar pales-
tras e promover oficinas em 
escolas. Seu sonho é promo-
ver um festival de pipas no 
Parque Taquaral, com direito 
a premiações, mas nunca teve 
incentivo. 

A pequena loja na garagem 
de sua casa, na rua Saldanha 
da Gama (divisa dos bairros 
Santa Genebra e Costa e Sil-
va), abriga os mais variados 
tipos de pipas, que as crian-
ças conhecem bem: quadrado, 
caixa, capuxeta, maranhão, 
peixinho e raia. No período 
de férias a molecada se aglo-
mera na frente da casa, onde 
começa a alegria colada em 

sedas coloridas, linhas e vare-
tas. Mas depois que começam 
as aulas, o movimento volta a 
ser intenso nos finais de se-
mana, quando até os pais se 
envolvem na brincadeira. 

Magrão comenta que, ape-
sar do movimento, “hoje a mo-
lecada fica mais trancada em 
casa ou em uma lan-house, 
jogando e conectado na in-
ternet”. Ele atribui esse isola-
mento “à violência ou medo 
das drogas, o que favorece que 
cada um fique em seu canto 
ele diz sentir falta de quando 
juntava com os amigos para 
jogar pião, bola de gude, andar 
de carrinho de rolimã e empi-
nar pipa. 

É por isso que não se cansa 
de percorrer as escolas ensi-
nando a construir pipas e mo-
tivando a brincadeira de rua, 
relembrando a alegria de em-
pinar um quadrado. Ele apro-
veita essas oportunidades 
para divulgar um movimento 
contrário ao uso do cerol (cor-
tante com base de cola e pó de 
vidro ou de ferro), para evitar 
que pessoas se machuquem. 
Além das pipas prontas, ele 
vende máquinas para enro-
lar linhas, rabiolas e outros 
acessórios. Contato: telefones 
3208 2733 / 8818 0621.

O trabalho que faz alegria de  crianças e adultos exige muita dedicação e carinho

RIOLAX
Campinas já conta com 

uma unidade da Riolax, loja 
especializada na venda de hi-
dromassagens, spas e ofurôs.

Na Rua Júlio Prestes, 583 - 
Taquaral -(19) 3294-0606.

I-STICK
A I-Stick, marca pioneira 

em adesivos decorativos no 
Brasil chega a Campinas com 
um quiosque no primeiro piso 
do Iguatemi.

BOI DOURADO
Depois do Armazem Jas-

mim agora foi a vez da casa de 
carnes Boi Dourado, também 
na Rua Jasmim, fechar as por-
tas. O espaço está disponível 
para locação.

AVIAMENTOS
Fitas, rendas, linhas, bo-

tões, entre outros aviamentos 
tomam as prateleiras do Bazar 
ao Vento. Há também presen-
tes, objetos de decoração e 

utilidades de bom gosto. Rua 
Adelino Martins nº 248, sala 
3, com estacionamento (19) 
3324 2407.

SALÃO DE BELEZA
O Janaina´s, no Garden 

Office, em breve mudará de 
nome. Sob nova direção, está 
fazendo promoções de servi-
ços com 20% de desconto às 
terças (manicure, pedicure 
e cortes de cabelo) e quar-
tas (depilação). Rua Adelino 
Martins nº 358, salas 3 e 4, 
com estacionamento. 

MELILO EXPRESS
O Melilo Express pre-

tende explorar o segmen-
to de “marido de aluguel” 
na região. A ideia do novo 
serviço é atender a deman-
da de pequenos reparos 
domésticos em hidráulica, 
elétrica, pintura, jardina-
gem e outros. O telefone 
é (19) 3203 9350 e o site  
 www.melilo.com.br
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CIA FIOS E SOMBRA EM CAMPINAS

Teatro

Paixão de Cristo
No dia 6 de abril acontece a 10ª 
edição da peça Paixão de Cristo da 
Paróquia Santa Inês, realizada pela 
Companhia Santa Inês de Teatro 
Amador (CSITA), que reúne anual-
mente cerca de 13 mil expectadores. 
Local: Rua Monica Silveira Pizani, 
194 – Jardim Vista Alegre. Horário: 
20h. Entrada gratuita. Informações: 
www.csita.com.br.

Seis Aulas de Dança 
O espetáculo, com Tuca Andrada e 
Suely Franco, é uma delicada comé-
dia que mostra o mundo da dança, 
entre seus diferentes ritmos, como 
tango, foxtrot, valsa e chá-chá-chá, 
com coreografias assinadas pelo 
dançarino Carlinhos de Jesus. De 
6 a 29 de abril, as sextas e sábados 
21h e aos domingos 19 h. Ingressos: 
de R$ 50 a R$ 70. Classificação: 12 
anos. O Teatro fica na Entrada das 
Flores dos Parque Dom Pedro Shop-
ping. Bilheteria / Televendas: (19) 
3756 9890 / 3756 9891

Filha da Anistia
O Sesc Campinas apresenta nos 
dias 13 e 14 de abril o espetáculo 
Filha da Anistia, com a história 
de Clara que, após a morte da avó, 
parte em busca do pai e descobre 
um passado de mentiras e omissões, 
forjado durante os anos de chumbo 
no Brasil. Local: Sesc Campinas. 
Entrada gratuita. Classificação: 14 
anos. Horário: 20h. Informações: 
3737-1500.

Exposição

Mostra Transfiguração
Está aberta, até o dia 8 de abril, no 
Museu de Arte Contemporânea 
de Campinas (MACC), a mostra 
Transfiguração. Por meio da técnica 
da gravura em metal, as artistas 
plásticas Altina Felício, Georgina 
Torres, Ruth Tarasantchi e Vera 
Chalmers expõem 123 gravuras. 
Visitação: terça a sexta-feira, das 
9h às 17h; sábado, das 9h às 16h; 
domingo e feriado, das 9h às 13h. 
Local: Rua Benjamin Constant, 
1.633 – Centro. Entrada gratuita. 
Informações: 3236-4716.

Fotografia e Subjetividade
De 02 a 13 de abril, a exposição 
coletiva Fotografia e Subjetividade, 
do Núcleo de Fotografia de Campi-
nas (NUFCA), apresenta registros 
subjetivos, que vão na contramão 
das imagens que são colocadas à 
nossa frente dia a dia. Fotógrafos: 
Almir Batista, Carlos Rincon, Celso 
Palermo, Giuliano Miolini, Mauro 

Festa

Boi Falô
A 17ª edição da festa “Boi Falô”, 
comemorada na Sexta-Feira da Paixão 
no Distrito de Barão Geraldo, será 
realizada no dia 06 de abril, das 9h às 
14h, em frente a Escola Estadual Barão 
Geraldo de Rezende (rua Jerônimo 
Pátaro s/nº). A tradicional macarro-
nada servida gratuitamente começa a 
ser distribuída às 12h e a expectativa 
é que seja consumido cerca de uma 
tonelada de macarrão. A programação 
contará com shows musicais e quem 
chegar cedo ganha camiseta com o 
logotipo da festa.

Música

Anima Lírica
O Quarteto Sonâncias, formado 
por Giuliano Rosas (Clarineta), 
Eliane Tokeshi (Violino), Teresa 
Cristina Rodrigues (violoncelo) e 
Lidia Bazarian (Piano), apresenta 
no dia 14 de abril, na CPFL Cultura 
uma amostra da criação brasileira 
mais recente da chamada música es-
piritualista contemporânea. Local: 
Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632 
– Chácara Primavera. Horário: 20h. 
Classificação: 12 anos. Informações: 
3756-8000

Tonico’s Boteco
Embora permaneça fechado na 
sexta-feira santa, o Tonico’s Boteco 
reabre em grande estilo no sábado, 
dia 7 de abril, quando acontece o 
tradicional “Sábado de Aleluia”, 
com Ilcei Miriam e Bambas do Sam-
ba. Um encontro da alegria e a boa 
música, onde os sambas de raiz e as 
antigas marchinhas voltam a animar 
os frequentadores da casa, após as 
21h30. Informações e reservas: 3236-
1664. O Tonico’s fica na Rua Barão 
de Jaguara 1373, no Centro. 

Sinfônica da Unicamp
No dia 26 de abril, a Orquestra 
Sinfônica da Unicamp realiza uma 
apresentação no Espaço Cultural 
Casa do Lago aberta ao público. Lo-
cal: Espaço Cultural Casa do Lago 
- Unicamp Barão Geraldo. Entrada 
Gratuita. Horário: 18h. Informações: 
3521-7851.

Dori Caymmi 
Poesia Musicada
No dia 4 de abril, Dori Caymmi faz 
o show de lançamento do seu mais 
novo CD “Poesia Musicada”, em 
Campinas, no Almanaque Café. 
No álbum, Dori comemora os 42 
anos de parceria com o letrista 
Paulo Cesar Pinheiro. 
Local: Almanaque Café – Av. Albino 
José Barbosa de Oliveira, 1240 - 
Barão Geraldo. Ingressos: R$ 70,00 
(até o dia 3 de abril); 
no dia do show, R$ 90,00 - 
Informações e reservas: 3249-0014.

É dia de Teatro – Teatro de Animação 
– Um Ratinho e a Lua

Local: Livraria Cultura (Av. Iguatemi, 
777 – 1° Piso - Vila Brandina)

Dias: 06 de Abril às 16h
07 de Abril às 16h

08 de Abril às 14h e 16h
21 de Abril às 16h

22 de Abril às 14h e 16h
Ingressos: Entrada gratuita, sujeita 
a capacidade máxima do auditório e 

mediante a aquisição das pulseiras-
ingressos que são distribuídas nos 

dias das peças, a partir das 12h00, no 
balcão de informações do shopping 

Iguatemi, no piso 1.

É dia de Teatro – Teatro de Animação 
– Anjo de Papel

Local: Livraria Cultura (Av. Iguatemi, 
777 – 1° Piso - Vila Brandina)

Dias: 14 de Abril às 16h

15 de Abril às 14h e 16h
28 de Abril às 16h

29 de Abril às 14h e 16h
Ingressos: Entrada gratuita, 
sujeita a capacidade máxima 

do auditório e mediante a aquisição 
das pulseiras-ingressos que são 
distribuídas nos dias das peças, 

a partir das 12h00, no balcão 
de informações do shopping 

Iguatemi, no piso 1.

Domingos, Miguel Niolli, Rafael 
Jorge e Daniel Ditscheiner. Visita-
ção: de segunda a sexta-feira, das 
8h30 às 22h. Local: Espaço Cultural 
Casa do Lago - Unicamp Barão 
Geraldo.

Fragmentos de pintura
A artista Bettina Vaz Guimarães 
está com a exposição “Fragmentos 
Instáveis” até o dia 20 de abril na 
Galeria Penteado. Com um novo 
olhar, os objetos de seu cotidiano - 
como caixas de pintura e de costura 
- perdem seus contornos marcantes 
e abrem um novo campo de pos-
sibilidades. A Galeria fica na rua 
Coronel Quirino nº 1592, Cambuí e 
abre de segunda à sexta-feira das 9 
às 18h30 e aos sábados das 9 às 13 h.

Arte Acesso
O pintor e escultor Adélio Sarro 
expõe seus trabalhos até o dia 19 
de abril no Espaço Cultural do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região, em Campinas. A mostra 
foi concebida para que pessoas com 
deficiência visual também pudes-
sem ter contato direto com o mundo 
artístico. Local: 1º Andar do Edifício 
Sede. Rua Barão de Jaguara, 901 
- Centro. Visitação: de segunda a 
sexta-feira, das 12h às 18 h; sábados, 
das 10h às 18 h e domingos, das 14h 
às 18h. Entrada gratuita. Informa-
ções: 3236-2100.

Chapéus Cury
A Fábrica de Chapéus Cury abre 
as portas nos dias 30 de março e 1º 
de abril com uma mostra de obras 
que tiveram a fábrica como inspi-
ração e cenário. O público também 
poderá ver dois ensaios fotográ-
ficos de Fábio Fantazzini, o curta 
“Chapeleiros”, dirigido por Adrian 
Cooper e o espetáculo do LUME 
Teatro “O que seria de nós sem 

as coisas que não existem”. Local: 
Fábrica de Chapéus Cury – Rua 
Barão Geraldo de Resende, 142 - Jd. 
Guanabara. Entrada gratuita – ex-
ceto para o espetáculo (R$ 20,00 e 
R$ 10,00, meia). Informações: 3289 
9869.

Devaneios e Aquarela 
A artista multicultural Karla 
Bratfisch, expõe do dia 04 a 30 de 
abril as obras da série Devaneios, 
que foram concebidas a partir da 
necessidade de “sustentabilidade”, 
utilizando materiais que seriam des-
cartados na natureza. Local: Espaço 
Carlos Gomes da Livraria Saraiva 
- Av. Iguatemi, 777 - Vila Brandina 
- 2º piso. Entrada gratuita. Informa-
ções: 3252-0223.

Infantil

Pedro e o Lobo
A fábula musical da Cia. Imago de 
teatro, baseada no conto de Sergei 
Prokofiev, estréia no dia 7 de abril 
e vai até o dia 29. A apresentação 
traz a história do valente Pedro 
que captura um lobo muito feroz 

para salvar seus amigos bichos. A 
peça é encenada por bonecos, com 
técnica de luz negra. Local: Teatro 
Amil - Parque D. Pedro Shopping. 
Horário: 16h. Ingressos: R$15 (setor 
2) e R$25 (setor 1). Informações: 
3756 9890. 

Festival de Clássicos Infantis
A Sociedade Cultural de Teatro 
“SOTAC” realiza uma programação 
especial para o público infan-
til, com a remontagem de várias 
histórias clássicas. Veja a program-
ação de abril, que será exibida na 
Rua Barão de Jaguara nº 02 – Salas 
16 e 22: O PATINHO FEIO (14 e 
15/04), A PEQUENA SEREIA (21 e 
22/04), JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 
(28 e 29/04). Preços: R$ 18,00 (in-
teira) e R$ 9,00 (meia).  Horários: 
sábados as 17h e domingos às 11 e 
16h (Exceto feriados). Informações: 
3235 2266 - www.sotac.com.br

O Canto do Conto
Todos os sábados, às 17 horas, a 
seção de livros infantis da livraria 
FNAC, no Dom Pedro Shopping, se 
transforma em palco para equipes 
de contadores de histórias que 
interagem com os pequenos des-
pertando as fantasias e o gosto pela 
leitura. Entrada franca. Informa-
ções: 2101-2000.

É dia de Teatro
Uma velha senhora que se encontra 
com um anjo de papel e um ratinho 
apaixonado pela lua que tenta de 
todas as formas ir ao encontro 
de sua amada. Esses personagens 
estarão em Campinas entre os dias 
06 e 29 de Abril no projeto É dia 
de Teatro e Muito Mais da Livraria 
Cultura, com a Cia Fios e Sombras. 
Local: Av. Iguatemi, 777 
1° Piso - Vila Brandina. 
Entrada gratuita. Inf.: 3751-4033.


