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FOCO NO MEIO AMBIENTE

IGREJA SÃO JERÔNIMO EMILIANI TRÂNSITO

Vazamento 

‘sinistro’

preocupa

estudioso
A preocupação maior do professor Dagnino está relacionada à possibilidade do vazamento ser, por exemplo, no reservatório de matéria “in natura” da Estação de Tratamento de Esgoto do Shopping, que está muito próxima do local

A cúpula que vai cobrir o topo do telhado já está comprada e vai instalada logo. “Depois? Só Deus sabe!” diz o padre Sérgio

Obra ainda vai muito longe!
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SAÚDE

Rua das hortências está mais bonita Região ganha supermercado 24 horas

RUA LUIZ OTÁVIO
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EMDEC põe
semáforos no
caminho da Pucc 

DIA 19
20 HORAS

DEBATE
Aberto a todos 
os candidatos

a vereador
do bairro 

e moradores

Salão Paroquial
da Igreja

São Jerônimo 
Emiliani

POLÍTICA

APOIO Jornal ALTO TAQUARAL

Campinas na 
campanha

de incentivo 
ao teste de HIV.

Até dia 5
de setembro,
em todas as

unidades 
do SUS

A rua na frente
da CPFL na visão
do prefeito e 
do deputado
O prefeito Hélio de Olivei-
ra Santos e o deputado Car-
los Sampaio coincidente-
mente se posicionaram so-
bre o problema no mesmo 
dia.                     Página 7

Cruzamento perigoso ganha semáforo - pág 5

CENTRO CORSINI BUSCA VOLUNTÁRIOS
Página 4
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TOSA HIGIÊNICA

LEITOR

EDITORIAL

Quais são os 
limites do di-
reito à pro-
priedade pa-
ra quem resi-
de em Con-
domínio ? 

Antigamente quem era dono 
de um imóvel tinha sobre ele am-
plos poderes , fazendo dele o que 
bem queria . Com a evolução das 
leis, surgiram as chamadas res-
trições do direito à propriedade  
independente do imóvel perten-
cer à um Condomínio fechado ou 
não .  

A lei enfatiza que o imóvel de-
ve cumprir sua função social , ou 
seja, um terreno, como exemplo 
deve ser cercado, limpo, não tra-
zer riscos à sua vizinhança, sob 
pena de sanções pecuniárias e 
até mesmo a perda do imóvel em 
casos extremos. 

Em Condomínios somos sub-
metidos à própria lei maior que é 
a Constituição Federal e o Códi-
go Civil que é a Lei específica e, 
além disso, à Convenção Condo-
minial e ao Regulamento Interno 
que são as chamadas leis indivi-
duais do Empreendimento.  

Essa “overdose “ legal nos 
direciona ao fato de que temos 

sim uma grande restrição hoje 
ao uso da Propriedade em Con-
domínios .

Quando falamos em unifor-
mizar projetos nas sacadas , li-
mitar a instalação de equipa-
mentos elétricos, submeter pro-
jetos internos das unidades ao 
crivo do Conselho do Condomí-
nio, controlar acesso as unida-
des, 

impedir projetos “faraônicos” 
ou sem sentido em áreas de uso 
comum através de quórum espe-
cifico de aprovação, estamos 
exercitando as restrições ao di-
reito à propriedade . 

Em vários casos nos defron-
tamos com proprietários desa-
visados ou sem conhecimento da 
legislação que costumam en-
frentar essas restrições à ferro e 
fogo. 

Muitos deles costumam falar: 
“O imóvel é meu, faço dele o que 
bem entender!” Agora sabemos 
que esse fato não é procedente e 
isso pode , em casos mais extre-
mos , gerar longos processos ju-
diciais e desgastes desnecessá-
rios entre as partes . 

estipular horários de silên-
cio e de uso às áreas comuns, 

Vejam que o fato de priori-
zarmos a segurança nos Condo-
mínios nos traz um grande pon-
to de restrição ao direito à pro-
priedade pois são regras duras e 
inflexíveis.

Na grande maioria das vezes 
porém, elas são extremamente 
necessárias dado o índice de cri-
minalidade e o grau de criativi-
dade dos contraventores .

Apenas com o conhecimento 
prévio da legislação, conheci-
mento prévio do local onde se 
quer adquirir uma propriedade, 
leitura minuciosa da convenção 
e regulamento interno do imó-
vel, bem como uma generosa do-
se de paciência e tolerância con-
seguiremos minimizar os impac-
tos dessa relação que hoje é bas-
tante difícil, mas necessária e 
preciosa . 

Não devemos tratar isso co-
mo uma utopia e sim como um 
desafio na busca ao apelo co-
mum de uma convivência digna, 
responsável e moralmente cor-
reta entre as pessoas . 

SÍNDICO PROFISSIONAL - Eduardo J. F. Guerra

“Limites do direito à propriedade”

Pergunte ao Síndico: altotaquaral@clicknoticia.com.br

Conflitos

Paradoxos 

Tolerância

DICAS
Onde chegamos
01 – DOLCE VIVERE
02 – CIDADES DI ITÁLIA
03 – ILHAS DO CARIBE
04 – VILLAGE CEREJEIRAS
05 – COLINA VERDI
06 – PORTO VITÓRIA
07 – ÓPERA HOUSE
08 – CIDADE NOVA
09 – PLAZA LIGTH
10 – VILLAGIO DI FIRENZE
11 – VILLAGIO DI VENEZIA
12 – CITTÁ DI ROMA
13 – MAIMI GARDENS
14 – ANTUÉRPIA
15 – AREIAS DE PRATA
16 – AREIAS DE OURO
17 – JANGADAS
18 – ALDEIA DA LAGOA
19 – RIO TOCANTINS
20 – ALDEIA DA SERRA
21 – CHÁCARA PRIMAVERA
22 – RIO TAMISA
23 – VILLE DE FRANCE
24 – ANDRÉA PALLADIO
25 – EDEN ROCC
26 – ALCANTO UNO
27 – SPAZIO DELLA FELICITÁ
28 – SPAZIO DELLA ISPIRAZIONE
29 – SPAZIO DELLA NATURA
30 – SPAZIO DELLA LUMME
31 – ACCANTO DUE
32 – ILHA DAS FLORES
33 – CASAS DI ITÁLIA VILLA BELLA
34 – CASAS DI ITÁLIA PQ. DOM PEDRO
35 – CASAS DI ITÁLIA PARQUE DO LAGO
36 – CASAS INGLESAS GARDEN HILL
37 – CASAS DI ITÁLIA TAQUARAL
38 – RESIDENCIAL PARQUE DOS IPÊS
39 – THE PLACE RESIDENCE
40 – CONDOMÍNIO PINHEIRO
41 – RESIDENCIAL PARQUE PORTUGAL
42 – CONDOMÍNIO PQ. AUXILIDADORA I
43 – CONDOMÍNIO  PQ. AUXILIADORA II
44 – CONJ. RES. VILLA VERDE
45 – CONDOMÍNIO PQ. ALEGRO
46 – CONDOMÍNIO LATINO COELHO
47 – VILLA DI CAPRI
48 – PARQUE DA LAGOA
49 – EDIFÍCIO GIRASSOL
50 – RESIDENCIAL CAMÉLIAS
51 – VILLAGE CEDRUS
52 – PETIT VILLAGE
53 – VILLAGIO DI MONTALCINO
54 – VILLAGE CAMPANIA
55 – GREEN VILLAGE
56 – GAROPABA
57 – EDUARDO H. DE MELLO
58 – MOISÉS BITTAR
59 – ILHA BELLA
60 – PARK INDIANÓPOLIS
61 – PARQUE PRIMAVERA
62 – CONDOMÍNIO CANADÁ
63 – AQUARELLA
64 - LA TORINO
65 - COND. PARQUE TAQUARAL
66 - EDIFICIO FRANKLIN
67 - EDIFICIO PARQUE PORTUGAL
PANIF NOVA DIAMANTE 
PANIF PRIMAVERA 
PANIF ABELHA GULOSA 
PANIF FIORI
PANIF ARCO
PANIF DER 
PANIF RAINHA DA PIZZA
BANCA JASMIM 
BANCA LAS CASAS 
BANCA ITAÚ 
BANCA SERGEL
BANCA THE MALL 

Parabéns pela promoção 
do Dia dos Pais no 
Tonico's Boteco e 
Restaurante que 
proporcionou momentos 
agradáveis a minha 
família. A feijoada estava 
ótima, juntamente com a 
mesa de saladas e frios, 
sobremesas e o 
atendimento. Foi um 
presente de Dia dos Pais! 
Valeu e muito obrigado. 
Abraços 
Waddell Stephan Luz

Duas infrações de uma só vez!

Leitor elogia
promoção do
Dia dos Pais

“Fiquei indignado com a cena e 
acredito que quem presenciou não se 
queixou por achar que ali existe um 

AUTORIDADE. Nem precisa citar 
a FONTE se não desejar. Sou um 
cara meio incomodado com atitudes 

como essas do operador. Acho que 
eles tem que ter coerência com a 
área de atuação, no mínimo.”

Fiscal esconde radar e põe veículo sobre a calçada na Av. Zerilo Pereira Lopes

OLHO NO PREÇO

PARA CÃES DE PEQUENO PORTE

Melhor Amigo 
Rua Adelino Martins, 390
Fone: 3256 7071
R$ 20,00

Faro Oeste Pet Shop
Rua Girassol, 275
Fone: 3256 3474
R$ 20,00

Estimma
R. Bento Arruda Camargo, 352
Fone: 3579 9109
R$ 18,00 a 25,00

Papet
R. Ruth Ferraz de Angelis
 The Mall - Fone: 3256 1814
R$ 22,00 a R$ 25,00

Pet Stop/Posto Esso
Rua Luiz Otávio, 1915
Fone: 3256 1702
R$ 25,00

Pet Center Marginal
Parque Dom Pedro Shopping 
Fone: 3709 7400
R$ 30,00 a 35,00

Cobasi 
Galleria Shopping
Fone: 3207 0550
R$ 30,00 a 40,00

Nem todo mundo sabe mas 
no bairro nasce um ribeirão que 
recebe o nome de Ribeirão das 
Pedras. Como vários outros em 
Campinas ele é um escoadouro 
de esgoto a céu aberto.

Ele recebe detritos domésti-
cos, do comércio e até de indús-
trias. Entre aqueles que lançam 
seus efluentes no ribeirão, está o 
Shopping Parque Dom Pedro, 
que garante fazê-lo dentro das 
mais avançadas normas técni-
cas e com o cuidado que o meio 
ambiente exige.

Apesar da sua Estação de 
Tratamento de Esgoto ter a sua 
lisura declarada, ela é contes-
tada por estudiosos do assunto. 
Entre eles, está o professor de 
Geografia Ricardo Dagnino, 
que em 2007 fez um levanta-
mento como base para tese de 
mestrado na Unicamp.

O trabalho tem o título de 
“Riscos Ambientais na Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão das 
Pedras em Campinas/São Pau-
lo”. Lá, o Shopping é apontado 
como um dos maiores poluí-
dores do ribeirão.

Um ano depois, o problema 
parece continuar e nem mesmo 
para os vazamentos aparentes, 
que ele chama de “sinistros”, as 
autoridades responsáveis dedi-
cam atenção. O trabalho está 
na rede e seu acesso pode ser 
feito via net: ribeirão das 
pedras. 

Poluição
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O professor de Geografia 
Ricardo Dagnino que apre-
sentou, em agosto de 2007, 
trabalho sobre a bacia do 
Ribeirão das Pedras como tese 
de mestrado na Unicamp, vol-
tou ao local a convite do Jornal 
ALTO TAQUARAL neste mês 
de agosto de 2008, exatamente 
um ano depois. “Praticamente 
nada mudou e o Parque D. 
Pedro Shopping , como obser-
vamos em 2007, ainda desponta 
neste contexto poluidor da 
bacia”, ressaltou.

E foi diante de um processo 
de erosão provocado por um 
fluxo permanente de líquido do 
lado de fora da escada hidráu-
lica – a qual existe exatamente 
para evitar que a erosão ocorra 
– que ele expressou sua maior 
preocupação. “Fica evidente 
que há vazamento. E isto não é 
um bom sinal, principalmente 
porque está muito próximo da 
Estação de Tratamento de Es-
goto do Shopping”.

A visita foi realizada em 
período da longa estiagem, as 
duas galerias não apresen-
tavam vazão e os degraus da 
escada hidráulica estavam 
praticamente secos. Porém, 

pelas laterais externas, dois 
fluxos contínuos de líquidos 
eram facilmente observados. O 
da esquerda, mais forte, já 
desenvolveu processo de erosão 
bem aparente.

Mas não foi só o “vazamento 
sinistro”, como ele classificou, e 
visível a quem quer que se 
aproxime do local, que lhe 
causou preocupação e dúvidas. 
Na margem direita do ribeirão e 
bem próximo da calçada da 
Avenida Wagner Samara 
existe, dentro de uma caixa 
metálica, um aparelho identi-
ficado pelo professor como 
sendo um medidor de nível/ 
vazão de água. Qualquer pessoa 
tem acesso liberado ao local e ao 
aparelho. A caixa tem fecha-
dura frágil e, além disso, uma 
chave fica disponível exter-
namente.

O professor Ricardo Dag-
nino ficou impressionado com 
esse fácil acesso ao medidor, 
mas ressaltou ter ficado intri-
gado mesmo com o fato de o 
aparelho oferecer apenas dados 
do tubo de menor diâmetro de 
uma das duas galerias que estão 
juntas e desembocam na mes-
ma escada. O tubo grande da 

outra galeria, cerca de cinco 
vezes maior, não tem moni-
toramento de vazão aparente. 
“É para se perguntar, no míni-
mo, quando e para que é 
utilizada esta galeria enorme 
que não tem medidor de 
vazão?”

Entrevista solicitada, entrevista a-
ceita. A responsável pela área de Meio 
Ambiente do PDPS, Celina Bulla, não 
colocou obstáculo diante da solciitação.

Na data da entrevista, mais de 15 
dias depois, disse que era preciso o 
acompanhamento do Marketing. Do 
Marketing vem a informação que era 
preciso acionar a assessoria de im-
prensa.

Uma assessoria de Campinas 
intercedeu, mas sem autonomia, não 
resolveu e encaminhou a solicitação 
para outra assessoria de imprensa em 
São Paulo, que teria se reportado à 
matriz do Grupo Sonae, em Portugal.

A assessoria informou que ninguém 
sabia onde estava a cópia da teses que 
o professor encaminhou à área de Meio 
Ambiente do Shopping. Profissional-
mente, oferecemos os caminhos para 
chegarem até ela na Internet.

Depois de muito vai e volta via te-
lefone e mensagem eletrônica, suge-
riram entrevista via e-mail com a res-
ponsável pela área de MA do grupo que 
estava fora de São Paulo. Quando ela 
passou a informação via assessoria de 
imprensa de que só existe UM medidor 
porque só existe UMA galeria (quando 
de fato existem duas) ficou latente a 
necessidade da entrevista pessoal e no 
local do vazamento.

Apesar da solicitação oficial, a as-
sessoria de imprensa em São Paulo 
ainda não respondeu marcando uma 
data para a entrevista.

BACIA DO RIBEIRÃO DAS PEDRAS

Poluição continua a preocupar

Dagnino analisa o medidor de vazão

Esgoto do Shopping em tratamento

A TESE DE 2007

DA PARTE DO SHOPPING

A tese “Riscos Ambientais na Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão das Pedras 
- Campinas/SP”, de 2007, que 
aponta o Shopping como um dos 
poluidores, está disponível no blog 
do professor Ricardo Dagnino em 
www.riberaodaspedras.blogspot.com
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Gente de Bem. Lutando por Gente de Bem como Você!

“Desde 2003 sou
presidente da AMOSCA

- Associação dos Moradores 
do Jardim Santa Cândida 
e Adjacências, entidade
atuante na região dos

bairros Jardim Sta. Cândida, 
Mansões Sto. Antônio, 

Chácaras Primavera, Villa 
Bella, Pq. das Flores e Jardim 

Colonial, onde ajudei a
trazer uma série de
benfeitorias. Como 

candidato, não apresento 
promessas eleitoreiras, os 

resultados de minha 
atuação comunitária já 
falam por mim. Como 

vereador, tenho o 
compromisso de dar 

continuidade aos trabalhos 
já iniciados pela 

AMOSCA.”

TRÂNSITO

O cruzamento da Avenida 
Ana Maria Silvestre Adade com 
a Rua Sérgio Carnielli, por 
onde passa uma média de 36 
mil veículos por dia, recebeu a 
instalação de um semáforo. O 
local é um dos principais 
acessos dos bairros à PUC e 
Unicamp, além de receber os 
veículos que procedem de 
cidades vizinhas pela rodovia 
Dom Pedro. O equipamento 
começou a funcionar no dia 29 
de agosto e, segundo a Emdec, 
terá as programações ajustadas 
para atender ao fluxo de 
veículos em diferentes horá-
rios. Inicialmente, nos horários 
de pico, o equipamento deverá 
operar com ciclo de 120 
segundos. 

Prefeitura quer melhorar
fluxo para universidades

As obras de prolongamento 
da Avenida Guilherme Campos 
(ao lado do Parque Dom Pedro 
Shopping) já começaram. O 
projeto é coordenado pela 
Secretaria de Urbanismo da 
Prefeitura e pretende criar uma 
nova opção viária para a 
interligação da Rodovia D. 
Pedro I aos campi da Unicamp, 
PUC, Facamp e à Companhia 
de Desenvolvimento do Pólo de 
Alta Tecnologia de Campinas 
(Ciatec). 

Em agosto foram iniciados 
os serviços de terraplenagem e 
a previsão é que a primeira 
parte da obra, com cerca de 1 
km de extensão,  esteja 
concluída até o início do ano 
letivo, em 2009.  

NOVOS SEMÁFOROS AVENIDA PROLONGADA

CENTRO CORSINI

Serviço “TeleAIDS”
busca voluntários

O Centro Corsini está 
buscando voluntários para o 
Teleaids, serviço telefônico 
tira-dúvidas sobre sexuali-
dade, DST, HIV/aids e hepa-
tites. O serviço atende cerca de 
300 ligações por mês, mas 
pretende elevar a disponibi-
lidade de atendentes para 
ampliar a maior divulgação do 
serviço. Hoje, apenas três 
voluntárias e uma coordena-
dora se revezam em jornadas 
alternadas. 

O Teleaids é um serviço 
personalizado, anônimo e 
gratuito para o esclarecimento 
de dúvidas, com abrangência 
nacional, criado em 1994. O 
acesso a informações e enca-
minhamento é feito pelo núme-
ro 0800 11 12 13. Os volun-
tários podem ser de ambos os 
sexos, ter idade acima de 25 
anos, ser profissional com nível 
superior ou universitário da 
área de saúde e disponibi-
lidade de 6 h semanais. Os 
candidatos receberão treina-
mentos e auxílio transporte. 

O Cent ro  Cors in i ,  
fundado há 21 anos com o 
apoio da dra. Sílvia B. 
Bellucci, presta assistência 
integral a portadores de 
aids. Seus fundadores 
entendiam que a aids 
transcendia o con-texto 
médico, sendo neces-sária 
uma abordagem ps i -
cossocial e espiritual. Hoje 
é referência nacional, 
realizando cerca de 10.000 
atendimentos por ano. 
Além do atendimento 
multidisciplinar, exames e 
treinamento, desenvolve 
atividades de educação pa-
ra a prevenção e promove a 
inclusão social, além de 
manter a Unidade de Apoio 
Infantil, um abrigo para 
acolher os chamados 
“orfãos da aids”.

O Centro Corsini fica na 
Av. Milton Christine, 1848, 
no Parque Alto Taquaral. 
Mais informações pelo 
telefone 2101 0101 ou 
www.centrocorsini.org.br

Prefeito e secretários vistoriam as obrasAcesso à Pucc pela D. Pedro é sinalizado

Laboratório multidiscplinar para atendimento

CAMPINAS - 02 DE AGOSTO DE 2008 - Número:004
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SAÚDE / EDUCAÇÃO IGREJA

Ações tiram a epilepsia 
das sombras 
Campinas participa da VI Semana 
Nacional da Epilepsia com várias 
atividades que pretendem ampliar 
a campanha mundial “Epilepsia 
fora das sombras”. Entre os 
destaques, no domingo dia 7 de 
setembro, um grupo com a 
camiseta  Equiplepsia participa da 
Volta da Independência, em 
Barão Geraldo. Dia 11, às 18h30, 
a Câmara dos Vereadores sedia 
uma palestra para professores 
(ensino Médio e Fundamental, 
das redes pública e particular) e, 
no dia 12, um jantar dançante 
beneficente será realizado no The 
Royal Palm Plaza, às 20h30. A 
doença afeta 1,8% da população 
brasileira – cerca de três milhões 
de pessoas. Outras informações 
pelo fone 2006 2010. 
 

Campanha 
de Vacinação 
contra rubéola
A Campanha Nacional de Vaci-
nação para Eliminação da Ru-
béola pretende imunizar, até 12 de 
setembro, cerca de 400 mil pes-
soas em Campinas. O alvo prin-
cipal é a população de sexo 
masculino, que registra 70% dos 
casos. A faixa etária mais atingida 
é a de 20 a 29. Em Campinas, 
foram 12 casos em 2007 e sete 
em 2008. A rubéola é uma doença 
infecciosa e benigna, mas quando 
ocorre durante a gestação, há o 
risco de Síndrome da Rubéola 
Congênita, que pode comprome-

ter o desenvolvimento do feto, 
causar abortamento e mal forma-
ções. A vacinação é gratuita nos 
Postos de Saúde do Taquaral e 
Costa e Silva (de 2ª. a 6ª. feira, 
das 7 às 19 h). Aos sábados, o 
posto do Parque São Quirino 
atende das 7 às 16h. Mais infor-
mações pelo fone 156.

Imunização 
de animais 
contra raiva 
A campanha municipal de 
vacinação de cães e gatos contra 
a raiva em Campinas será 
realizada em setembro. A região 
Leste receberá as equipes nos 
dias 20 e 21, em horários e locais 
que podem ser confirmados pelo 
fone 156. Os animais são 
imunizados gratuitamente. 

Unicamp abre 
inscrições para o
 vestibular 2009 
A Comissão Permanente para os 
Ves t i bu la res  da  Un i camp  
disponibilizou o Kit do Vesti-
bulando em sua página eletrônica: 
www.comvest.unicamp.br. 
O material é gratuito e está 
liberado apenas na internet. É 
formado pelo Manual do Can-
didato e pela Revista do Vesti-
bulando com informações sobre 
cursos, provas e datas. As 
inscrições começam em 1º de 
setembro e a Unicamp oferece 
3.434 vagas em 66 cursos para 
2 0 0 9 .  N o  a n o  p a s s a d o  
concorreram 49.477 inscritos.

Com uma previsão de atingir 
cerca de 1300 m² de área útil e 
capacidade para 420 pessoas, a 
Igreja São Jerônimo, localizada na 
Esquina da Rua Arquiteto José 
Augusto Silva com João Vedovelo, 
enfrenta grandes desafios para 
que sua estrutura seja finalizada. 

Tendo seus recursos iniciais 
provenientes da doação de uma 
empresa, as atividades estavam a 
pleno vapor, época em que foi 
construída toda a base da Igreja e 
a cobertura. Após esta etapa, o 
projeto tem andando apenas com o 
esforço e sacrifício do povo, dos 
fiéis que freqüentam e contribuem 
como podem para dar andamento 
às obras. “Não há subsídios de 
nenhum outro lugar”, afirma o 
pároco responsável, Padre Sérgio 
Augusto Faria Vidal.

Padre Sérgio, como é conheci-
do, foi ordenado em 31 de maio de 
2001. Mineiro de 42 anos,  per-
tence à Comunidade Somasca. 
Ele tem inovado em seu modo de 
angariar fundos como a Campa-
nha do Tatu (projeto de arreca-
dação para o alicerce), Campanha 
João de Barro (campanha para 
levantar as paredes e cobertura da 
Igreja e do salão paroquial), e a 
mais recente, que já alcançou sua 

meta de arrecadação, a Campa-
nha da Oncinha, voltada  a cons-
trução da cúpula da Igreja, obra 
com previsão de finalizar até o fim 
do ano.

O projeto tem um design arro-
jado e já com preocupações ecoló-
gicas. A cúpula, feita de policar-
bonato com estrutura metálica, fa-
vorece a iluminação do ambiente 
e a conseqüente economia de 
energia. O próximo passo, no ano 
de 2009, são as salas pastorais, 
cujos fundos deverão ser arreca-
dados na próxima campanha, pre-
vista para ser lançada em feve-
reiro, na Festa de São Jerônimo.

Quando falam sobre a previsão 
de inauguração de todo o com-
plexo, Padre Sérgio sorri e diz não 
ter idéia, já que depende de doa-
ções e, por este motivo, não tem 
como fazer um planejamento. 

Ele ressalta, porém, que sua 
prioridade não é a construção em 
si, e sim a evangelização. Hoje já 
há celebração de missas de se-
gunda a sexta às 19h30, aos finais 
de semana às 19h, e domingo 
também às 9h em um salão paro-
quial que ainda não está acabado.

As celebrações contam, em 
média, com 300 fiéis a cada fim 
de semana.

Depois da cúpula,
“só Deus sabe”!

Colaboração:Najla Cavalcante
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SUPERMERCADO 

Inaugurada no dia 28 de 
agosto com a proposta de 
manter atendimento 24 horas, a 
n o v a  l o j a  d a  r e d e  d e  
Supermercados Covabra foi 
instalada no bairro Vila Nova 
(Avenida Imperatriz Leopol-
dina, 290) com um total de 16 
mil itens de consumo. A 
unidade tem área de vendas de 
2 mil m² em um espaço total de 
7 mil m² , 20 caixas, um 
restaurante selft-service e 160 
vagas para estacionamento. 

Entre os diferenciais do 
novo supermercado - além do 
funcionamento por 24 horas 
que é inédito nesta região da 
cidade - estão a adega 
climatizada com 140 rótulos de 
vinhos, a seção de verduras 
mantidas em sistema hidropô-
nico e uma padaria com produ-
ção própria que servirá inclusi-
ve uma linha de alimentos 
prontos e embalados.  

O restaurante, com capa-
cidade para 200 pessoas, aten-

derá no almoço e jantar, mas a 
lanchonete manterá o funcio-
namento contínuo, seguindo o 
mesmo horário do super-
mercado. Outra novidade da 
loja é o cartão eletrônico exclu-
sivo para empresas. São dois 
cartões: Covabra Alimentação 
(equivale à cesta básica) e Co-
vabra Multi (com limite de 
crédito para compras) que po-
dem ser adquiridos por 
empresas para uso de seus 
funcionários. 

O novo empreendimento 
recebeu investimentos da 
ordem de R$ 10 milhões e 
gerou 220 empregos diretos, 
segundo Ronaldo dos Santos, 
diretor financeiro da rede 
Covabra (Comercial Varejista 
Brasileira Ltda). Esta é a 
segunda unidade em Campinas 
e a décima da rede, que foi 
criada em 1989 pela família 
Santos e está presente em sete 
cidades da Região Metro-
politana de Campinas.

Covabra abre primeira 
loja 24 horas na região

Consumidores esperaram a porta abrir para conferirem as ofertas de inauguração da loja

SUPERMERCADO 

Wal-Mart é 
nova bandeira 
das lojas BIG

O hipermercado BIG, loca-
lizado no Parque Dom Pedro 
Shopping, permanecerá fechado 
por cerca de 15 dias em meados 
de setembro para reformas e rea-
brirá com a bandeira Wal-Mart. 
Segundo a diretora de marketing 
da rede de hipermercados Wal-
Mart, Alessandra Giglio, o novo 
layout das lojas foi desenvolvido 
a partir de pesquisas sobre o per-
fil de consumo dos campineiros e 
a reinauguração destacará os 
departamentos têxteis e eletrô-
nicos. Segundo ela, os consumi-
dores de Campinas ganharão em 
diversidade e agilidade no abas-
tecimento dos produtos. A rede 
Big foi adquirida pela Wal-Mart 
em 2005. 

Center Líder 
será Telhanorte 

A Center Líder do Parque 
Dom Pedro Shopping será a pri-
meira unidade a assumir a iden-
tidade Telhanorte, que em agosto 
incorporou a marca e pontos de 
venda da rede. Com 7 mil m² de 
área de vendas, a loja  foi fecha-
da para reforma, com mudanças 
na fachada e adaptação de lay-
out para incorporar a filosofia de 
trabalho da Telhanorte. A reaber-
tura da loja remodelada será no 
início de outubro. Além das ins-
talações mais modernas e um 
mix de 55 mil itens, a unidade 
chega com a garantia de preço 
(se o cliente achar mais barato, a 
empresa cobre o orçamento e 
oferece desconto). Criada em 
1976, a Telhanorte é a maior rede 
varejista de material de constru-
ção do país e após a aquisição da 
Center Líder passa a operar com 
36 unidades.

  

Sacola ecológica no Oba 
A rede Oba Hortifruti, inclusi-

ve a loja localizada no The Mall, 
aderiu ao movimento de substi-
tuição das sacolas de plástico 
pelas sacolas ecológicas (ou re-
tornáveis), feitas de pano, que 
não agridem o meio ambiente. E 
para incentivar seus consumido-
res a aderirem à idéia, está ofere-
cendo as sacolas retornáveis 
confeccionadas em lona de 
algodão, no tamanho 30 X 50 cm 
e capacidade para 5 kg, pelo 
preço simbólico de R$ 5,99. Para 
quem faz compras acima de R$ 
30,00, o preço da sacola cai para 
R$ 4,99. As tradicionais sacolas 
plásticas são consideradas 
grandes poluidoras ambientais, 
pois demoram cerca de um 
século para completar o pro-
cesso de decomposição. 

Sapateiro 
moderno 
mantém clientes
Com a crise do couro, que abriu 
espaço para os calçados 
fabr i cados  com mater ia l  
sintético, muita gente pensou 
que a profissão de sapateiro 
seria extinta. Na contramão 
deste raciocínio, o empresário 
Sidnei Generoso apostou na 
modernização dos serviços e 
hoje mantém uma bem sucedida 
Clínica do Sapato, localizada no 
The Mall. Todos os consertos 
são executados na oficina 
central, que atua há 40 anos no 
centro da cidade, onde 10 
sapateiros trabalham para 
atender os novos consumidores. 
Entre os serviços diferenciados 
estão a redução de bicos de 
sapatos e botas, conserto de 
tênis, tingimento de calçados, 
troca de zíper de bolsas e malas, 
além da fabricação sob medida 
de numerações especiais. Os 
consertos tradicionais, como 
meia sola ainda são procurados, 
mas apenas nos sapatos de 
couro mais caros, principal-
mente os masculinos.

Doces para 
diabéticos 
da Flavour 
Os saborosos doces da Flavour, 
única empresa que trabalha 
exclusivamente com sobre-
mesas sem açúcar, agora são 
encontrados na Galeria Pôr do 
Sol (Rua Adelino Martins), na 
recém inaugurada Clube dos 
Sabores. A Flavour nasceu em 
Campinas há 20 anos e suas 
proprietárias tinham em comum 
o convívio com familiares em 
dieta de restrição ao açúcar ou à 
gordura. Isso as levou a 
desenvolver a seriedade e 
empenho que este segmento da 
alimentação requer. A proprie-
tária M. Cláudia G. Ribeiro dos 
Santos explica que a produção é 
artesanal e os produtos são 
congelados sem conservantes. 
São cerca de 40 receitas que 
rendem uma produção de 60 
kg/dia e abastece cerca de 50 
pontos de venda em vários 
Estados. Os produtos podem 
ser visual izados no site: 
www.flavourdiet.com.br e as 
vendas na Clube dos Sabores 
podem ser consultadas pelo 
fone 3256 8675.

Aulas de Inglês
Professora Helque

helquemara@hotmail.com
F:32133408 - 81343417

 Núbia M. Rocha Terra
Nutricionista

CRN: 14727

Av. Andrade Neves, 707, 6º andar, sl. 604

Fone: (19) 3233-0607

Botafogo - Ed. Casarão do Café

Adultos, Atletas, Gestantes, Idosos, Crianças

Alimentação Saudável

Produtos 

Luciana

F: 32034052 - 81596253

natura - AVON

MELHOR
MÚSICA
AO VIVO 

(Revista Veja)

Reservas:

Rua Barão de Jaguara, 1373 - Centro

3236-1664

Du 
Cafu

emporium

RUA DR. QUIRINO 994         32324451

Du café
ao chopp;
Du pastel

ao almoço;
Du dia

pra noite!

No ABC paulista
não deixe

de ler

D+

Diversos
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DELIVERY

32564167
32418181

3256-1018

Fone: 3256-4098

Cardápio diferenciado
 de seg. à sáb.

DISK-ÁGUA
F: 3296-2104 / 3296-4424

NA NOSSA REGIÃO NÓS ESTAMOS SEMPRE ONDE O FATO ESTÁ
ANUNCIE - 3256-9059 - altotaquaral@clicknoticia.com.br

AINDA A RUA LUIZ OTÁVIO

Prefeito e deputado se posicionam 

O prefeito Hélio de Oliveira 
Santos esteve junto com vários se-
cretários municipais realizando 
uma vistoria técnica nas obras do 
prolongamento da Avenida Gui-
lherme Campos, depois da rodovia 
D. Pedro I em direção às 
universidades Pucc e Unicamp. 
Depois de falar aos jornalistas so-
bre os detalhes da obra ele atendeu 
o Jornal ALTO TAQUARAL.

O questionamento sobre a rua 
Luiz Otávio em frente a CPFL le-
vou o prefeito a se exaltar. De início 
ele falou que existem outras alter-
nativas para o local, no entanto o 
diretor de operações da EMDEC 
Atílio Pereira, em reunião com mo-
radores do bairro em abril, garan-
tiu que a abertura da rua era a me-

lhor solução para os problemas do 
trânsito local.

Ao ver impressa na edição 03 
do jornal a diretriz viária para a-
quela rua ele ironizou: 

- “Esse projeto deve ser de 
1800”.

Na verdade a diretriz viária foi 
produzida pela Seplama – Se-
cretaria de Planejamento e con-
cluída em 24/02 de 2005, portanto 
pelo seu próprio governo.

No final, demonstrando contra-
riedade total ao tema, foi taxativo 
ao encerrar a conversa:

- “Não temos dinheiro para 
essa obra e não quero mais saber 
desse negócio!”

E seguiu rápido em direção ao 
seu veículo.

O trecho da rua Luiz Otávio, 
que é declarada de propriedade 
da CPFL e utilizada como esta-
cionamento, foi o tema de uma 
reunião realizada no dia 29 de 
agosto entre o deputado Federal 
e candidato a prefeito de Cam-
pinas Carlos Sampaio (PSDB) e 
o diretor de Comunicação Em-
presarial da CPFL, Augusto 
Luís Rodrigues. 

A iniciativa teve o propósito 
de relatar os problemas de trân-
sito enfrentados pela população 
que reside na região do Alto Ta-
quaral e que, segundo técnicos 
da Emdec, poderiam ser mini-
mizados se a rua fosse utilizada 

como via marginal. “A direção 
da empresa ouviu com muito 
interesse e se dispôs a estabe-
lecer um diálogo com os mora-
dores, para entender os reflexos 
do problema e avaliar alter-
nativas que poderão ser enca-
minhadas para análise do 
Conselho Superior da empre-
sa”, explicou o deputado ao fi-
nal da reunião. 

Dois representantes dos mo-
radores participarão da nova 
reunião com diretores da CPFL 
na primeira semana de setem-
bro e o jornal Alto Taquaral, que 
levantou o problema, foi 
convidado a acompanhar.

“NÃO QUERO SABER DESSE NEGÓCIO” “QUERO CPFL E MORADORES JUNTOS”

O prefeito Hélio de Oliveira faz vistoria técnica com secretários e seu candidado a vice O deputado Carlos Sampaio discute com seu assessor de imprensa a matéria do jornal

SÓ DELIVERY

3246-0888

Nós colocamos o número
do seu DELIVERY

em 67 condomínios

3256-9059
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SETEMBRO

www.viaculturalturismo.com.br

DIA 7 - DOMINGO

DIA 13 - SÁBADO

TOUR CULTURAL EM SP
Masp, Mercadão e Museu da Lingua Portuguesa

SHOW DE TANGO EM SP

Theatro São Pedro - Homenagem a
Carlos Gardel e A. Piazzolla

DIA 27 - SÁBADO
A ALMA BOA DE SETSUAN

Comédia com Denise Fraga
Teatro Renaissance - SP

DIA 20 - SÁBADO

CAMINHOS DO MAR/SANTOS

Caminhada, Ecologia e Cultura
em um só passeio

16 A 20 - OUTUBRO

Treze Tílias/SC 
Tirolefest – Rota da Amizade

INFORMAÇÕES E RESERVAS

VIAGENS RODOVIÁRIAS

(19) 32361959

Natal Luz em Curitiba 
c/ Trem na Serra Graciosa

6 A 8 - DEZEMBRO

20 A 23 -NOVEMBRO

Vila Velha, Castro e região 
c/ Cânyon Guartelá PR

Volta da Independência
Domingo, dia 7, às 9h30
A t rad ic iona l  Vol ta  da  
Independência será realizada 
em Barão Geraldo, com 
possibilidade de participação 
de várias faixas etárias e 
diferentes condicionamentos: 
corrida de 7 km (para amadores 
e profissionais), caminhada de 
4 km e a Voltinha (até 14 anos). 
Tanto a saída (prevista para as 
9h30) como a chegada serão na 
Praça Durval Pattaro.  
R. Modesto Fernandes (Praça 
Durval Pattaro) em Barão 
Geraldo – fone 3289 1112

Caminhada Serra do Mar 
Sábado, dia 20, das 6 às 20 h
A Via Cultural Turismo pro-
move uma caminhada pela 
Estrada Velha de Santos, 
curtindo o visual da Serra do 
Mar com seus monumentos, 
Mata Atlântica e Baixada 
Santista. No final da cami-
nhada de 8 km, um ônibus leva 
até Santos, onde haverá al-
moço, city-tour pela orla, visita 
à Bolsa e Museu do Café, 
finalizando com um nostálgico 
passeio de bonde pelo centro 
histórico. A saída está prevista 

para as 6h15 e a chegada às 
20h, ambos da avenida Júlio de 
Mesquita. Estrada Velha de 
Santos – fone 3236 1959

Snow Buddies
Sábado, dia 6, das 14 às 16 h
Os cãezinhos da Disney estão 
no lançamento do DVD
“Snow Buddies –  Aventura no 
Gelo”, quando os filhotes se 
juntam para uma história que 
ressalta a força do trabalho em 
equipe e a importância dos 
sonhos. Haverá uma oficina de 
arte infantil, onde as crianças 
poderão customizar bandanas 
do filme. FNAC – Shopping 
Dom Pedro – fone 2101 2000  

Expoflora 
Até 21 de setembro, de quinta-
feira a domingo, das 9 às 17h
A Expoflora ampliou a Mostra 
de Paisagismo e Jardinagem 
“Minha Casa, Meu Jardim” e 
abriu o segmento de Festas e 
Eventos. No dia 20 de setem-
bro, nas vésperas do encer-
ramento do evento, haverá um 
show do cantor Paulo Ricardo. 
Recinto de Exposições da 
Expoflora em Holambra – fone 
3817 2228

Imigração Japonesa
Até dia 11, de 2ª. a 6ª. feira 
As comemorações do Cente-
nário da Imigração Japonesa 
no Brasil seguem até 11 de 
setembro na Unicamp, com a 
exposição de artes visuais com 
artistas contemporâneos nipo-
brasileiros "Heranças do 
Japão". O Brasil é o país com a 
maior número de japoneses 
fora do Japão. Casa do Lago da 
Unicamp – fone 3521 7017

Brasil de D. João 
De 2 a 30, das 10 às 22 h
Exposição mostra o Brasil 
encontrado pela família real 
portuguesa, em 1808. Em 
comemoração aos 200 anos da 
chegada da Família Real ao 
Brasil. Entrada franca. 
Parque D. Pedro, Ala das 
Águas – fone: 3756 7500

Sinfônica na Unicamp
Domingo, dia 31 de agosto e 
segunda, dia 01 de setembro
A Orquestra Sinfônica da 
Unicamp faz duas apresen-
tações: no dia 31, às 10h30 e 
dia 01, às 12h30, sob a regência 
do maestro Gustavo Ubeda. No 
programa, as obras de Ludwig 
Van Beethoven e participação 
solo de Maria  José  Carras-
queira. 
No Espaço Cultural Casa do 
Lago na Unicamp – fone 3521 
7017

 

Festival Música Nova 
Segundas, 13, 20 e 27, às 20 h
A CPFL Cultura trará para 
Campinas parte da progra-
mação do 43º Festival Música 
Nova, com apresentações nos 
dias 13, 20 e 27 de setembro. A 
programação é gratuita, com 
retirada de ingressos uma hora 
antes de cada apresentação. O 
Festival é o mais antigo do 
gênero nas Américas, com foco 
na renovação da música erudita 
contemporânea. Confira os 
detalhes da programação no 
www.cpflcultura.com.br .  Rua 
Jorge Figueiredo Corrêa, 1632 
– fone 3756 8000

O samba de Mauro Diniz
Sábado, dia 27, 21 h
O sambista carioca Mauro 
Diniz, criado pela Velha 
Guarda da Portela, se apresenta 
em Campinas no último sábado 
de setembro, no Tonico's 
Boteco. Ele está entre os mais 
conceituados e estudiosos 
cavaquinistas do país.
R. Barão de Jaguara, 1373 – 
Centro – fone 3136 1663

Dança Dabke
Sábado, 14, das 14 às 17 h
O workshop Básico de Dabke 
(dança folclórica árabe 
comum no oriente), do prof. 
Nasser Mohamed, no CPP - 
Centro do Professorado 
Paulista – fone 2121 8127

 


