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O dissídio 
coletivo dos 
funcionários de 
condomínios    foi 
registrado no dia 
13 de novembro 
na Delegacia do 

Trabalho de Campinas, pelo Sinconed 
(Sindicato dos Trabalhadores em 
Edifícios de Campinas e região) e pela 
Fesesp (Federação de Serviços do 
Estado de São Paulo). Até ai a noticia 
nos parece corriqueira, mas está longe 
disso!

Começamos as “anomalias” com 
a Fesesp aparecer como a represen-
tante patronal da classe condominial, 
haja vista que as entidades patronais 
que assinaram o dissídio neste ano 
foram o Secovi (Sindicato da Habita-
ção do Estado de São Paulo) e o Fe-
comércio (Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado 
de São Paulo), gerando assim um for-
te indício de ilegitimidade. Mas essa é 
somente a ponta do “iceberg”.

Vejamos abaixo algumas das 
principais deliberações extremamen-
te controversas dessa convenção co-
letiva:

- Reajuste salarial base 01/10/12 
de 18,48% para os funcionários que 
recebem o piso, sendo que a inflação 
do período ficou na casa dos 7%;

- Reajuste de 34,60% da cesta bá-
sica base 01/10/12 e ainda mais R$ 
2,80 a partir de março/13, totalizan-
do um valor da cesta na casa dos R$ 
180,00;

- Redução pela metade nos descon-
tos de vale transporte (de 6% para 3%);

- Acréscimo salarial de 1% ao ano 
até o patamar de 8%, cumulativos;

- Biênio de 5% até o limite de três, 
cumulativos;

- Derrubou o Acúmulo de Função 
Proporcional (agora obrigatoria-
mente  será pago o teto ou 20%. Ou 
seja,  se o empregado labora função 
cumulativa em apenas uma hora por 
dia, o empregador será obrigado a pa-
gar sobre todas as oito horas diárias.

Acham que acabou? Pois agora 
vem as duas mais “interessantes” re-
soluções dessa convenção:

- O empregado que realizar um 
curso no próprio sindicato autor da 
convenção (com ou sem vinculo com 
a função desempenhada) terá um au-
mento de 5% no seu salário sem o pre-
juízo dos acima já determinados;

- Proibe que os condomínios op-

Pelas ruas...
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Absurdos e muita confusão
CONVENÇÃO COLETIVA 2012/2013

tem pela terceirização de serviços, ou 
seja, os deixa sem opção e tendo que 
aceitar todo o acima exposto sem a 
oportunidade de buscar o que entende 
melhor para o empreendimento, além 
de ferir princípios constitucionais da 
livre iniciativa e da livre concorrên-
cia.

Todos esses aspectos acima ex-
postos acarretarão, de forma ime-
diata, um aumento de 30% nas taxas 
condominiais dos empreendimentos 
com funcionários próprios, além de 
trazer ao administrador condomi-
nial uma terrível dor de cabeça, pois 
o que está acima pontuado, por mais 
absurdo que pareça, foi homologado 
pelos órgãos competentes e vincula os 
condomínios, num primeiro momento. 

Não estamos aqui defendendo um 
ou outro modelo de contratação (di-
reta ou indireta), mas sim a liberdade 
de escolha, de opção dos empreendi-
mentos, pois se intenta hoje contra 
princípios constitucionais, bem como 
se afronta o estado democrático de 
direito. 

Há de se levar em consideração o 
direito dos funcionários a terem seus 
vencimentos corrigidos, mas dentro 
de uma normalidade econômica e 
de razoabilidade. Se porventura for 
constatado que os salários estão de-
veras defasados, o caminho é prepa-
rar os reajustes em médio prazo, com 
discussões democráticas e por órgãos 
legítimos.

Não nos esqueçamos da lei merca-
dológica mais sensata, a lei da oferta 
e da procura, onde hoje em muitos 
empreendimentos os valores pagos 
aos colaboradores são acima do piso 
e com gratificações e bônus. E aí sim 
teremos o ideal, pois se premia a quem 
merece.

Entendo que a sintonia entre os 
órgãos legais deveria ser mais afinada 
e casos como esses melhor analisados 
e discutidos com mais preparo e bom 
senso. Deixo a vocês uma reflexão 
importante, de alguém não menos im-
portante:

“Não prosperarás, caro empre-
gado, com a ruína de seu patrão”  
(Abraham Lincoln)

Meus caros leitores, desejo a todos 
um  feliz Natal e um ano novo próspe-
ro, com muita saúde e paz! Viva 2013! 

CONTAMINAÇÃO
Sobre a reunião que deveria tratar 

de uma solução para a questão da con-
taminação e que foi “esquecida” pela 
Prefeitura, Lilian Cazelato escreveu: 

Estivemos na PMC para mais uma 
reunião sobre o assunto Mansões San-
to Antonio, mas encontramos descaso 
por parte de alguns funcionários desta 
administração. Certo é, nada podemos 
esperar de tais, eles próprios se diminu-
íram em suas funções, tratando com des-
caso aqueles que chegam até a PMC para 
obter alguma solução em questões dificí-
limas, como a que temos pleiteado. Não 
deixo de mencionar que havia uma reu-
nião marcada, horário agendado com o 
grupo de proprietários do Residencial 
Parque Primavera e que esses funcioná-
rios, com objetivos não bem esclarecidos, 
não perceberam que muito poderiam fa-
zer, mas o mínimo não fizeram.

RUA DA CPFL
Penso que deveríamos nos mobilizar 

contra esse absurdo chamado CPFL, 
que se imagina proprietária da Rua Luis 
Otávio. A cada dia ela amplia sua cons-
trução para comemorar os 100 anos de 
fundação e, há mais de dois anos, está 
encampando a rua e permitindo a cir-
culação apenas de quem é autorizado 
pela empresa. Sinceramente gostaria que 
esta rua voltasse para nós, moradores 
do bairro. O bairro Chácaras Prima-
vera está sendo invadido pelos carros 
dos funcionários, pois a empresa tirou a 
rua onde eles estacionavam e mandou-os 
para as outras ruas do bairro, gerando 
insegurança, excesso de veículos, esta-
cionamentos etc. O trânsito no entorno 
está a cada dia mais caótico. Que empre-
sa é esta que se diz responsável/sustentá-
vel para aparecer na mídia, que tem até 
um belo jardim (fruto da rua que encam-

pou) e gera tantos problemas?  Maria 
Lúcia, da Associação de Moradores do 
Bairro Chácaras Primavera. 

ALÇA PERIGOSA
Agradeço o trabalho contínuo que 

este jornal faz para cobrar e alertar so-
bre as melhorias necessárias na região 
onde moro, Fazenda Sta. Cândida. Sobre 
a matéria “Alça Perigosa Continua”, 
concordo que o trânsito na rua Armando 
Strazzacappa é perigoso, mas não que a 
alça de acesso seja. O que é problemático 
ali são os motoristas imprudentes, ne-
gligentes e sem educação, que constan-
temente tentam “ser espertos”  e cortar 
caminho. Estes sim deveriam ser puni-
dos. A alça é de extrema importância 
para os moradores da região que vem 
do sentido Anhanguera – Dom Pedro, 
pois facilita muito chegar em casa. Se 
considerarmos os outros acessos: pelo 
Shop. Dom Pedro o trânsito é horrível, 
para acessar o bairro pelo The Mall 
é complicado, sem falar nas ruas Jas-
mim e Hermantino que são precárias e 
lotadas. Portando gostaria de sugerir 
que se faça fiscalização e não o fecha-
mento da via. Gustavo Diehl

RESPOSTA: Acesso será fechado
A Rota das Bandeiras informa 

que o projeto para a implantação das 
vias marginais na rodovia Dom Pedro 
I (SP-065) prevê o fechamento deste 
acesso, por ser irregular e perigoso. E 
diz que já notificou a Prefeitura sobre 
isso. A concessionária explica que a 
marginal passará no mesmo local onde 
está o acesso e por isso haverá neces-
sidade de fechá-lo, da mesma forma 
que foi feito do outro lado da pista, 
na Rua Sérgio Carnielli. O início da 
obra aguarda a liberação da licença 
ambiental. 

É praxe que ao final de cada 
ano o ser humano seja acometi-
do de um sentimento que o torna 
mais esperançoso. Vamos nos 
deixar embalar por este momen-
to festivo e seguir o barco.

Afinal, a partir de janeiro a 
cidade vai começar a viver uma 
nova etapa de sua vida político 
administrativa com a eleição de 
Jonas Donizete, membro do PSB, 
como prefeito.

Suas indicações para a com-
posição do grupo de apoio ao seu 
governo, tem sido, a grosso modo, 
mais elogiadas do que criticadas. 
Há realmente muita gente  boa 
entre os indicados, o que nos faz 
pressupor dias melhores.

Mas é esperar pra ver.
Os problemas não são poucos 

nem pequenos e se espalham pela 
cidade inteira. Por onde quer que 
se ande há reclamos de toda or-
dem.

Na nossa região de  cobertu-
ra mesmo, há muitos problemas 
graves. Alguns se arrastam já 
há mais de dez anos e necessitam 
de solução urgente. Não de mais 
promessas.

O  eleito apontou o dedo para 
a Caravela e para a Maria Fu-
maça prometendo liquidar a fa-
tura que atravanca a situação 
das duas obras.

Isto é café pequeno perto da 
Contaminação do Condomínio 
Parque Primavera e do Lago do 
Café com sua febre maculosa; 
do trânsito caótico na região 
em função de empreendimentos 
de todda ordem especialmente a 
chegada de grandes condomínios 
de casas e apartamentos e aglo-
merados comerciais.

A região é considerada tam-
bém, pelos organismos policiais 
locais, como de alto risco. Os 
assaltos a residências e furtos de 
veículos no entorno da Lagoa do 
Taquaral chegam a números as-
sustadores...

Mas se há esperança, vamos 
esperar.

Mas não será de braços cru-
zados e o eleito Jonas Donizete 
sabe disso. Vamos estar atentos 
e pegar pesado sempre que neces-
sário como sempre fizemos até 
agora com todos os outros.

Se as esperanças se renovam, 
as cobranças também.

Próxima edição - 26/01/13

MESA POSTA!
Em contraste ao desenvolvimento da região, animais ainda circulam 
livremente pelas ruas como o cavalo que encontrou na lixeira da Rua  

Antônio N. Braga, a mesa posta na altura da boca.
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Tampas rebaixadas: perigo!
RUAS RECAPEADAS E REMENDOS NO ASFALTO CAUSAM PROBLEMAS

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

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

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

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

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

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

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

Papai Noel ‘presenteia’ Jonas Donizete
REGIÃO TEM ‘PRESENTES’ EXCLUSIVOS

- Uma Maria Fumaça 
emperrada

- Um parque engatado
(O Taquaral cheio 

de gatos)
- Uma barca furada

(Caravela)
- Um Parque Linear

abandonado
- Um lago cheio de febre

(Lago do Café)
- Um Condomínio

contaminado
-Um córrego esgotado

(cheio de esgoto no 
Santa Candida)

- Um trânsito travado
- Um asfalto 
esburacado

- Uma região sem 
segurança

Os moradores da região do Alto 
Taquaral estão de olho no novo pre-
feito Jonas Donizete (PSB) que assu-
me a Prefeitura Muncipal de Campi-
nas no dia 01 de janeiro de 2013.

A atenção voltada para o  novo 
chefe do executivo  se deve por de-
mandas antigas, algumas como o 
caso da contaminação do Condomí-
nio Parque Primavera no bairro Man-
sões Santo Antonio que se prolonga 
por mais de dez anos com empurra-
-empurra entre Prefeitura, Ministé-
rio Público, Cetesb e Concima.

Há ainda o caso do Lago do Café 
que está fechado há mais de 5 anos 
por problemas de febre maculosa. 
Depois vem a Lagoa do Taquaral e 
seus inúmeros gatos, cuja solução 
tem sido prometida e não cumprida 
por várias vezes.

Tem também a Caravela, cuja 
reforma se arrasta há anos e envolve 
até roubo de madeira que seria utili-
zada na reforma, sem que nenhuma 
providência fosse tomada e culpados 
punidos.

Tem o Parque Linear Ribeirão 
da Pedras que o Shopping D. Pedro 
abandonou e a Prefeitura ignora. E 
o córrego das Cobras no Santa Can-
dida por onde ainda escoa esgoto 
“in natura” a céu aberto, e o trânsi-
to na região, cuja solução é pratica-
mente impossível depois que foram 
autorizadados centenas de grandes 
empreendimentos domiciliares e 
comerciais na região. Por fim, sobra 
ainda a questão da segurança que 
afeta diretamente todos os mora-
dores.



Fiéis deixam os nós para a Santa
NOSSA SRA. DESATADORA DOS NÓS TRAZ GENTE DE TODO BRASIL PARA FESTA
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Segurar na fita branca por al-
guns segundos significava deixar 
nela os nós da vida para a Santa 
desatar. Este foi um dos momentos 
mais emocionantes da missa cam-
pal realizada na manhã de domin-
go (09/12) em frente ao santuário 
da N. Sra. Desatadora dos Nós, no 
bairro Santa Genebra.

Na verdade foram dois dias de 
festa que começou no sábado (08) 
com muita comida, lembranças, 
sorteios, jogos e brincadeiras para 
crianças e adultos.

Mas foi na manhã de domigo, 
sob sol forte que milhares de pes-

soas vindas de todo o Brasil se jun-
taram diante de um imenso palco/
altar para celebrar a data de come-
moração da Santa.

A maioria ficou sentada em 
cadeiras que eram carregadas nas 
mãos (para não perder o lugar)até 
para ida ao banheiro, mas muita 
gente ficou mesmo em pé durante 
mais de duas horas de duração da 
missa-show que contou com som 
ao vivo e muita produção.

Além da fita branca que vo-
luntários fizer percorrer o público  
para que fosse tocada, houve ainda 
chuva de rosas lançadas de heli-

cóptero e pelo público que recebeu 
saquinhos com pétalas; um manto 
sagrado também cobriu o público 
e anjos dançaram no chão e pendu-
rados por cabos sobre as pessoas.

O calor com sol forte, que se-
gundo Cepagri da Unicamp che-
gou a 36,8 graus naquela tarde, 
levou muita a gente a abrir sombri-
nhas e guarda chuvas atrapalhan-
do um pouco a visão e a realização 
de algumas atividades mas sem 
comprometer a organização.

Para amenizar houve farta dis-
tribuição de copos e garrafa com 
água mineral. Ainda assim, algu-

mas pessoas acabaram passando 
mal momentaneamente, sendo de 
imediato socorridas por equipe do 
Samu de plantão no local. O médi-
co e vereador Dário Saadi, presen-
te ao evento, deixou o palco algu-
mas vezes para ajudar em alguns 
atendimentos.

No momento do ofertório, de-
zenas de voluntários passavam 
sacolinhas entre o público e, do 
palco, Dra. Suzel Frem Bourgerie, 
Diretora do Centro da Terapia da 
Dor e Cuidados Paliativos LO TE-
DHAL, explicava que a contribui-
ção que estaria sendo feita naquele 
momento seria totalmente rever-
tida para a construção do hospi-
tal para o tramento do câncer do 
Centro.

Já no final da missa houve 
o tradicional desfile de motos 
para benção e, após o culto pro-
priamente dito, o público foi 
‘abençoado’ com uma ‘chuva de 
água benta’ conforme anunciou 
o fundador do santuário, o fran-
cês David Bourgerie. Muita gente 
aproveitou para encher garra-
fas plástica com água anunciada 
como benta.

A tradicional festa, que teve a 
presença de algumas autoridades 
como a deputada Célia Leão e o 
delegado do 13° Distrito Policial 
do Cambuí, José Roberto Rocha 
Soares, e deverá mesmo ser reali-
zada, em 2013, na Praça Arautos 
da Paz, conforme garantem os or-
ganizadores.

Anjo ‘voa’ , preso a cabos,sobre a multidão

Erguendo as mãos sobre as cabeças as pessoas seguravam a faixa branca sob a ordem do voluntário: “deixem seus nós aí e larguem a fita.”

A água benta foi esguichada do caminhão 
pipa para atender ao grande número de fiéis
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Atenção motoristas: mudou tudo!
CRUZAMENTO DA AV. PADRE ALMEIDA GARRET, DOMINGOS GIOVANINI E FERNÃO LOPES

O entroncamento da Avenida 
Padre Almeida Garret com as Ruas 
Padre Domingos Giovanini e Fer-
não Lopes, no Taquaral, recebeu 
nova sinalização viária no dia 10 de 
dezembro, orientando mudanças 
no sentido do tráfego e travessia de 
pedestres. Mas, ao contrário do que 
havia sido solicitado pela Associa-
ção de Moradores (Amo Taquaral) 
e indicado pela própria Emdec, o 
semáforo ainda não faz parte das 
prioridades do local.  

O analista de mobilidade ur-
bana, Marcos Almeida, disse que a 
Emdec reviu o projeto que a própria 
empresa havia feito em 2009 e alte-
rou o formato das ilhas implantadas 
no entroncamento. “O objetivo é 
organizar melhor o tráfego e ofere-
cer mais segurança aos pedestres”, 
explicou.  Mas questionado se as 
mudanças iriam melhorar a fluidez 
do trânsito, afirmou: ”só se dimi-
nuir o volume de veículos, o que 
não vai acontecer pois essa região 
cresceu muito e o viário é pequeno 
para o tamanho do fluxo ”.  

Trechos das ruas passarão a 
ter sentido único de circulação. A 
Rua Padre Domingos Giovanini 
terá mão à esquerda de quem sobe 
a Av. Almeida Garret, enquanto 
a Rua Fernão Lopes terá acesso à 
direita. O novo canteiro central da 
Av. Padre Almeida Garret preten-
de afunilar o trânsito permitindo a 
passagem de apenas um carro por 
vez. “O primeiro projeto aprovado 
para o local tinha ilhas de apenas 
1 metro, que não davam segurança 
aos pedestres e atrapalhavam o raio 
de curva para caminhões e ônibus 
que fazem o retorno neste entron-
camento”, argumenta Marcos. Para 
ele, “a largura da avenida não com-
porta dois carros na mesma dire-
ção”.  

Os moradores estranharam as 
mudanças no projeto apresentado 
anteriormente: “a alteração estran-
gula o tráfego e pode ficar pior do 
que estava”, diz Cesar Azambuja. 
Embora considere as mudanças de 

“eficácia duvidosa”, o presidente da 
Amo Taquaral, Markus Nydegger, 
prefere observar antes de se posi-
cionar. “Se as mudanças surtirem 
efeito prático, não temos nada con-
tra, mas é necessário um testar o 
trânsito em horários de picos. Uma 
de nossas solicitações foi atendida 
na integra, que era a pintura de fai-
xas de pedestres, mas não o semáfo-
ro, pleito inicial da Associação”. 

Esse trabalho será feito por eta-
pas, dizem os técnicos da Emdec. 
“Se for necessário, pediremos um 
estudo da área de semafórica, para 
avaliar com vistorias e contagens 
a necessidade de um semáforo”, 
afirma Marcos. Em março de 2011 
a própria Emdec já havia encami-
nhado para a Secretaria de Serviços 
Públicos um projeto de reconfigu-
ração geométrica do local, justifi-
cando a necessidade de instalação 
de sinalização semafórica no local. 

Além do canteiro central da Av. 
Padre Almeida Garret, foram insta-
ladas placas orientando o sentido 
de direção das ruas, pintura de solo 
- incluindo seis faixas de travessia 
de pedestres, demarcação de vagas 
para estacionamento de veículos 
escolares e vagas especiais para a 
escola Maple Bear e reforço na si-
nalização dos pontos de ônibus. 

O que mudou
- A Rua Fernão Lopes, que cru-

za a Av. Almeida Garret, terá sen-
tido único de circulação entre os 
números 1.283 e 1.175, à direita de 
quem sobe pela avenida.

- No sentido oposto, o trecho 
com sentido único será entre o nú-
mero 1.152  e a avenida.

- O trecho inicial da Rua Padre 
Domingos Giovanini, começando 
na Av. Padre Almeida Garret e até 
o número 26, também terá sentido 
único à esquerda de quem sobe pela 
avenida, com retorno na praça Me-
lotti Giovanni.

- Para quem desce pela avenida 
Almeida Garret há um estreitamen-
to provocado pela ilha que protege 
os veículos parados para conversão. 

CPFL manda e desmanda na Luiz Otávio
AGORA ABERTA COMO EXCLUSIVA, RUA PROVOCA MAIS CONFUSÃO NO TRÂNSITO DA JASMIM

 A CPFL conquistou o direito de 
uso de um trecho da Rua Luiz Otávio, 
que funciona como marginal da Ro-
dovia Miguel Noel Nascente Burnier e 
faz do trecho o que bem entende.

Ele já esteve fechado com cerca de 
alambrado, com portão de cadeado e 
tudo. Depois foi interditado com uma 
cancela, também  presa a um cadeado. 
Não demorou muito e a cancela que 
acabou danificada foi trocada por uma 
grossa barra de ferro fixa.

Tudo isto para evitar que o trecho 
da rua fosse utilizado pelo trânsito lo-
cal permitindo fluxo natural dos mo-
toristas que seguem do Santa Candida 
em direção à Lagoa do Taquaral.

Agora a empresa transformou o 
trecho em rua exclusiva com sentido 
obrigatório da sua portaria principal 
para a Rua Jasmim. No sentido con-
trário, o trânsito é proibido conforme 
sinalização no local.

Ainda que na saída para a Jasmim 

exista uma placa orientando o moto-
rista que ele deve virar à direita, o con-
trário já virou rotina. Assim, ao invés 
de entrar a direita no sentido do fluxo 
do trânsito da Jasmim, o motorista, 
como o do táxi da foto (flagrante na 
tarde de 11/12) entra à esquerda, pra-
ticamente na contra mão, passa por 
cima de pintura e taxões no solo e se-
gue pela Jasmim no sentido Shopping 
D. Pedro.

Moradores de prédio próximosdi-
zem que a abertura da rua desembo-
cando na Jasmim vai acabar provocan-
do acidentes. Eles reclamam também 
da falta de faixa de pedestre no local. 
Sem querer se identificar, morador 
afirmou que “a CPFL n ão abriu a rua 
para ajudar o trânsito local, mas abriu 
para compllicar ainda mais e a Emdec 
não toma providência nenhuma”.

Leia na página 2 carta da presiden-
te da Associação da Chácara Primave-
ra sobre a situação da rua.

No primeiro dia de implantação das alterações no cruzamento já houve colisão e as conversões proibidas foram feitas por muitos motoristas

Motorista de táxi utiliza a rua exclusiva da CPFL e sai pela contra mão na Rua Jasmim. Manobra arriscada pode provocar acidentes
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Tarifa é 
reajustada 

ÁGUA

Dezembro começou com a no-
tícia de aumentos para os campi-
neiros. Além da passagem de ôni-
bus que subiu para R$ 3,30, uma 
das mais caras do Brasil, a Sanasa 
anunciou no dia 5 o reajuste de 
6,65% da tarifa de água e esgoto. 
O índice deverá ser aplicado line-
armente sobre as tarifas de todas as 
categorias de consumo. A empresa 
atende cerca de 295 mil ligações 
com água tratada na cidade. O re-
ajuste passa a vigorar 30 dias após 
a publicação no Diário Oficial do 
Município.

Lago do Café 
será reavaliado 

em janeiro

CARRAPATOS

A Secretaria de Saúde informou 
que a Vigilância Sanitária pretende 
solicitar, em janeiro,  uma reunião 
com a Sucen (Superintendência Es-
tadual de Controle de Endemias) e 
a secretaria municipal de Serviços 
Públicos, para reavaliar a descon-
taminação do Lago do Café. O local 
tem sido monitorado, mas na últi-
ma avaliação o nível de infestação, 
embora mais baixo, ainda aponta-
va riscos. O parque está fechado 
ao público há cerca de cinco anos 
devido à infestação de carrapatos 
e incidência de casos de febre ma-
culosa, inclusive com morte de fun-
cionários.

Sta. Genebra terá 
Bloco Tugudum

CARNAVAL

O Tugudum abre inscrições 
para os cursos de férias de 2013 que 
atendem adultos e crianças com 
atividades voltadas para a formação 
de um bloco carnavalesco. Durante 
o carnaval, o bloco desfilará pelas 
ruas do bairro Jardim Santa Gene-
bra, onde se localiza a sede da Cia. 
Tugudum. As inscrições podem 
ser feitas até o dia 21 de dezembro 
para as três opções de cursos, que 
envolvem a utilização de materiais 
recicláveis, dando ao bloco carna-
valesco uma estética diferenciada. 

O luthier e cenógrafo da Cia. 
Tugudum, Julio Lemos, conduzirá 
o curso Instrumentos a partir de 
Recicláveis para crianças, de 14 a 18 
de janeiro, das 10 às 11h30. O per-
cussionista Dalga Larrondo será 
responsável pelo Batucando no 

Bloco Tugudum para pais e filhos, 
utilizando instrumentos tradicio-
nais e montados com embalagens 
plásticas , de 21 a 25 de janeiro das 
18h30 às 20h. Completando a for-
mação, o artista Henrique Dutra irá 
ministrar a oficina de Brincadeira 
de Sucata, que além da confecção 
de brinquedos, prevê a criação do 
Estandarte do Bloco Tugudum, de 
22 e 25 de janeiro, das 14h às 17h. 
Cada curso terá o investimento de 
R$ 150. 

A Cia. Tugudum tem sede no 
bairro Jardim Santa Genebra e  há 
14 anos trabalha com espetáculos 
próprios, pesquisa e programação 
cultural, sempre envolvida com a 
comunidade local. A companhia 
oferece outros cursos e atividades 
socioculturais .

Espaço sede do grupo de teatro, dança e música Tugudum, no bairro Santa Genebra

PORTEIRO NOTA DEZ

“Aqui tem café no bule”
JOÃO CAVALCANTE

Nas primeira edições do Jornal 
esta coluna era abastecida por mo-
radores de condomínios que gosta-
vam de seus porteiros e mandavam 
a dica como sugestão. Como os mo-
radores pararam de mandar indica-
ções, a coluna foi suspensa. Agora 
retomamos por conta própria. E 
vamos mostrar porteiros que se 
destacam no nosso relacionamento 
mensal na entrega do Jornal. E o pri-
meiro deste recomeço é João Caval-
cante, do Condomínio Village Cosa-
bella, da Rua Antonio N. Braga, 110.

E foi, lógico, a simpatia de seo 
João que cativou a equipe para mos-
trá-lo aqui. Nos três anos que atua 
na casa, só não estampou o sorriso 
largo na chegada do entregador, 
quando não estava na guarita, de 
folga por certo. Nas outras todas, 
sorrisão na face.

“Sou assim mesmo, cheio de 
alegria, que é meu jeito de levar a 

vida” diz ele dentro da guarita onde 
recebeu a reportagem e mostrou seu 
jeito sério de trabalhar.

“Eu nasci na cidade de Julio de 
Mesquita, na região de Garça, no 
estado de São Paulo. Lá eu estudei 
e onde tive o meu primeiro diretor 
da escola o seo Antonio, um homem 
muito bom que me ensinou muito. 
Depois mudei com a família para 
Londrina, no Paraná. E depois vie-
mos pra Campinas.”

Casado pela segunda vez, tem 
dois filhos, quatro netos e “acho que 
são três ou quatro bisnetos”. Está na 
Energy Terceirização de Serviços há 
doze anos, três deles no Village Co-
sabella.  “Aqui conheço todo mundo 
da região e todo mundo me conhe-
ce”.

Das histórias da vida lembra com 
tristeza (mas alegre por ter sobrevi-
vido) de um acidente na Rodovia D. 
Pedro I que o deixou hospitalizado 
por 32 dias. “Eu estava de bicicleta e 
fui atropelado. O pessoal do socorro 
que atendeu disse que fui salvo por 
milagre. No hospital fui muito bem 
tratado e me recuperei logo. Quando 
tive alta quis voltar ao trabalho mas 
meu patrão mandou eu ficar em casa 
mais uns dez dias, que era pra ficar 
bom de tudo.”

Ah, o “café no bule” do título é 
uma expressão usada por ele pra di-
zer que tem ainda muita força tocar 
a vida enfrentando os plantões de 12 
horas cheio de alegria e, se preciso 
for, encarando outros desafios. “Es-
pero não precisar e continuar aqui 
como porteiro, mas se vier, tem café 
no bule...um abração!”

Seo João do Village Cosabella

Parque recebe ‘Verão Fitness’
LAGOA DO TAQUARAL

Domingos de verão recebem 
atividades extras na Lagoa do Ta-
quaral. O projeto, batizado de Ve-
rão Fitness, prevê aulas gratuitas 
para a população, em diferentes 
modalidades, como  ritmos e dan-
ças, alongamento e outros exercí-
cios físicos realizados em grupos 
com monitoramento. As aulas prá-
ticas serão ministradas por profis-
sionais das academias e da Secre-
taria de Esportes e Lazer, sempre 
aos domingos, entre 9 e 16 horas.

O  projeto será realizado to-
dos os domingos, até o dia 24 de 
março, no espaço do rinque de pa-
tinação (Portão 5). Foram creden-
ciadas cinco academias que vão se 
revezar nas aulas do Verão Fitness.  
“O objetivo é incentivar a prática 

de atividades físicas e otimizar a 
utilização dos espaços da Lagoa 
do Taquaral com a participação da 
população”, explica o secretário de 
Esportes e Lazer, Caio Carneiro de 
Campos.

GINÁSIO
Apesar de ter verba pública 

destinada para reforna com infor-
mações da prefeitura que o projeto 
estava em andamento, até agora 
nada foi feito no ginásio.

CAMPOS DE FUTEBOL
Depois da realização de torneio 

de volei de areia alguns campos de 
futebol ficaram danificados e sem 
condições de uso. A prefeitura ga-
rante que v ai reformar á area para 
transformarem campos de treina-
mento de vôlei de areia.
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ROTEIRO 1
1 AQUARELA - R. Egle Belintani, 01
2 FASCINA - R. Adelino Martins, 500
3 IGREJA SÂO JERÔNIMO EMILIANI 
4 MY FOREST - R. Arq. José da Silva,1023
5 ACADEMIA TRIBOS 
6 COLIBRIS - R. Antonio N. Braga, 236
7 VILA COSA BELLA - R. Antonio N. Braga, 110
8 VILA CORSEGA - R. Antonio N. Braga, 76
9 VILA DÁLIA - R. Thomas N. Junior, 425
10 VILA ÁSTER - R. Thomas N. Junior, 305
11 VILA ANTÚRIO - R. Thomas N. Junior, 245
12 VILA HERA - R. Thomas N. Junior, 159
13 VILA STA. CANDIDA - R. Léa S. Ducovini, 90
14 JACARANDÁ - R. João Batista Oliveira, 
15 CIATEC - R. Arq. José da Silva,
16 VI LORRANE - R. Prof. Luiz de Pádua, 300
17 VILA LATIFE - R. Prof. Luiz de Pádua, 200
18 VILA VITÓRIA - R. Prof. Luiz de Pádua, 120
19 VILA CHATEU TIVOLI - R. Prof. Luiz de Pádua, 63
20 CHAMPS ELIZES - R. Arq. José A. Silva, 784
21 ILHAS DO CARIBE - R. Arq. José A. Silva, 761
22 CIDADES DI ITÁLIA - R. Arq. José A. Silva, 719 
23 SUPERM MEU GAROTO - R. Arq. José A. Silva
24 DOLCE VIVERE - R. Lauro Vannucci, 851
25 ELO METALIZAÇÃO- R. Lauro Vannucci
26 BAR DO GUINA - R. Lauro Vannucci, 
27 PAN. ESQ. ESTUDANTE - R. Luiz Otávio, 120 
28 BANCA DO ITAÚ - R. Luiz Otávio, 148 
29 PASTELARIA - Luiz Otávio, 148
30 POLICAMP - Luiz Otávio, 1.281
31 VILA CEREJEIRAS - R. Ambrógio Bisogni, 220
32 COLINA VERDI - R. Ambrógio Bisogni, 180
33 ANTILHAS - R. José Luiz C. Moreira, 202
34 ÓPERA HOUSE -R. José Luiz C. Moreira, 120
35 PORTO VITÓRIA - R José Luiz C. Moreira, 183
36 PLAZA LIGTH - R. Her. Coelho, 195 
37 CIDADE NOVA - R. Her. Coelho, 255
38 ALDEIA DA MATA - R. Her. Coelho, 299
39 DREAM VISION - R. Nelson Alaite, 71
40 MARINA - R. Clóvis Teixeira, 
41 CANADÁ - R. Hermantino Coelho, 501 
42 FATO MANSÕES - R. Hermantino Coleho, 671
43 ECO WAY - R. Hermantino Coleho, 691
44 SPÁZZIO COPENHAGEN – Rua Her. Coelho, 734
45 PARQUE PRIMAVERA - R. Her. Coelho, 758 
46 SHINE - R. Hermantino Coelho,
47 PARK INDIANAPOLIS - R. Her. Coelho, 841
48 ILHA BELLA - R. Hermantino Coelho, 901
49 MOISÉS BITTAR - R. Hermantino Coelho, 955
50 PAD. NOVA DIAMENTE - R. Adelino Martins
51 GARDEM CLUB - R. Her. Coelho, 1000
52 PIÁCERE - R. Her. Coelho, 1127
53 VIVERE - R. Luiz de Oliveira, 145
54 EDUARDO MELLO - R. Luiz de Oliveira, 327
55 GAROPABA - R. Egle Belintani
56 ASS. PARQUE DAS FLORES
ROTEIRO 2
57 EDEM ROCC - R. Jasmim, 880
58 ANDRÉA PALADIO - R. Jasmim, 840
59 PAN. DI FIORI - R. das Hortencias, 960
60 BANCA JASMIM - R. Jasmim,
61 RIO TAMISA - R. Jasmim, 750
62 ACADEMIA EXTREME - R. E. J.Moreira, 112
63 FARMÁCIA JASMIM - R. Jasmim,
64 ESCOLA DE INGLES - R. Jasmim, 
65 PICANHARIA JASMIM - R. Jasmim,
66 SUMMER DREAM - R. Jasmim, 560
67 RARITHÁ - R. Jasmim, 466
68 CHÁCARA PRIMAVERA - R. Jasmim, 241 
69 ALDEIA DA SERRA - R. Jasmim, 350
70 RIO TOCANTINS - R. Jasmim, 250 
71 ALDEIA DA LAGOA - R. Jasmim, 190  
72 JANGADAS - R. Jasmim, 170 
73 ANTUÉRPIA - R. Izabel Negrão Bertoti, 101 
74 MIAMI GARDENS - R. Izabel N.  Bertoti, 100
75 AREIAS DE PRATA - R. Izabel N.o Bertoti, 141
76 AREIAS DE OURO - R. Izabel N. Bertoti, 161
77 VILLAGE DE FIRENZE - R. Her. Coelho, 77
78 VILLAGE DI VENEZIA - R. Luiz Otávio2001
79 AUTO POSTO ESSO 
80 CITTÁ DI ROMA - Rua Jasmim, 02
81 LOTÉRICA LAS CASAS - R. Jorge F. C. 945
82 VAREJÃO LAS CASAS - R. Jorge F. C. 945
83 ACADEMIA LAS CASAS - R. Jorge F. C. 945
84 DOS CRAVOS - Rua dos cravos, 36
ROTEIRO 3
85 ALCANTO UNO - R. Álvaro Bosco, 146
86 S.O DELLA FELICITÁ - R. Álvaro Bosco, 157
87 S. DELLA ISPIRAZIONE - R. Álvaro Bosco, 95
88 S. DELLA NATURA - R. Álvaro Bosco, 50
89 S. DELLA LUMME - R. Sta M. Rossello, 905
90 RESERVA ARAAM - R. Aglair B. V. Boas, 671
91 RES. LE SOLEIL - Rua Aglair B.V. Boas, 425
92 HOUSE TOWER I E II - R. Carlos Mazzoni, 72
93 ACCANTO DUE - R. Carlos Mazzoni, 55
94 RES. ORIGINAL - R. Dr. Fernando F. D. S., 48
95 ECO RESIDENCE - R. Thereza M. B., 46
96 ILHA DAS FLORES - R. Rua Aglair B., 169
97 VILLA BELLA-R. Zerilo P. Lopes, 651
98 IPARQUE DO LAGO - R. Zerilo P. L., 477
99 PQ. DOM PEDRO - R. Luiz Pasteur, 75
100 GARDEN HILL - R. Eunice V. R. Navero, 781
101 AMPAT - Rua Eunice R. Navero, 234
102 TAQUARAL - R. Eunice V. R. Navero, 1070
103 PARQUE DOS IPÊS - R.José L. Rego, 665
104 RESEDÁ - R. Afrânio Peixoto, 601
105 GAIVOTAS - Rua Afranio Peixoto, 777
106 MONTE CARLO - R. Afrânio Peixoto, 793
107 FAZ. TAQUARAL - R. Afrânio Peixoto, 855
108 RIVIERA JARDIM - R. Afrânio Peixoto, 900
109 PQ TAQUARAL - R. P. Domingos G., 496
110 VIVENDAS - R. P. Domingos Giovanini, 577
111 TROPICAL - R. Latino Coelho, 1301
112 PARQUE ALEGRO - R. Latino Coelho, 1343
113 SUPERMERCADO TODO DIA 
114 VILLA VERDE - R. João Chatti, 112  
115 PARQUE TAQUARAL - R. Fernão L., 1400
116 PAN IMP. DOS PAES - R. Padre A. Garret, 842
117 ANTONIO CARLOS - R. P. Antonio Vieira, 76
118 FRANKLIN - R. P. Antonio Vieira, 64
119 JOSIANE - R. P. Antonio Vieira, 6
120 PAN MASSA NOBRE - R. P. Manoel B., 942
121 SORVETERIA SERGEL - R. P. Manoel B., 944
122 PORTO REAL - R. Padre Almeida Garret, 184
123 TOM JOBIM - R. Buarque de Macedo,
124 PORTAL DA LAGOA - R. Buarque de Macedo,1057
125 SÃO FRANCISCO - R. Buarque de Macedo, 1011
126 PEQUIÁ - R. Buarque de Macedo, 931
127 IMPERATRIZ LEOPOLDINA - R. JãoB. Signoni, 34
128 AMÉLIA STECC - R. João B. Signoni, 110
129 JARDINS DO TAQUARAL - Av. I. Leopoldina, 550
130 HELVOR PRIVILEGE - R. Bar. G. Res., 534
131 PORTO DO ESPELHO - R. Bar. G. Res., 495
132 OTÍLIO LAPENH - Av. Heitor Penteado, 44
133 ROSANA - Av. Heitor Penteado, 94
134 DONA ELISA - Rua Ines de Castro, 595
135 AUXILIDADORA I - R. Theodureto C., 488
136 AUXILIADORA II - R. Fernão Lopes, 1907 
137 ANDORRA - R. Pedro V. da Silva, 144 
138 LUXEMBURGO - R. Pedro V. da Silva, 415 
139 VIL CALIFÓRNIA - R. Pedro V. da Silva, 
140 VIL FLÓRIDA - R. Pedro V. da Silva, 
141 VIL DA PRAÇA - R. João V. do Couto, 305
142 PANIF. SANTO EXPEDITO
143 BANCA DIA-Av. Pamplona, 383 
144 STA GENEBRA - Av. Sta Genebra 480 
145 COLINE DE SUISSE - R. Guatás, 250
146 PANIF. STA. GENEBRA 
147 BANCA BERALDO-R. Joaquim M. M., 16
148 POSTO DE SAÚDE SANTA GENEBRA
ROTEIRO 4
149 GREEN VILLAGE - R. das Hortências, 781 
150 CONDOMÍNIO - Rua da Hortências, 791
151 VILLAGE CAMPANIA - R. Hortências, 641
152 SUNSET VILLAGE - R.  Hortências, 415
153 PLACE RESIDENCE - R. F. Lopes, 1101
154 ASS. DO TAQUARAL - R. F. Lopes, 1101
155 PINHEIRO - R. Fernão Lopes, 1067 
156 VILLAGE CHOPIN - R. Latino Coelho, 421
157 PQ PORTUGAL - R. Sold. Percílio N., 628
158 PARQUE DA LAGOA - R. Jorge F. C., 503
159 LA TORINO - R. Jorge F. C., 944
160 VILLA DI CAPRI - R. Jorge F. C., 1000
161 AMO CHAC. PRIM. I - Rua Emerson J. M., 1.710
162 DI MONTALCINO - R. Emerson J. M., 1667
163 PETIT VILLAGE - R. Emerson J. M., 1455
164 PORTAL PRIMAVERA - Rua Emerson J. M. 1359
165 AMO CHÁC. PRIM. II - Rua E. J. Moreira 1306
166 VILLE BURLE MAX - R. Emerson J. M., 1087
167 ROXO - Rua das Camélias, 95
168 CEDRUS - R. das Camélias, 118 
169 VILA DAS CAMÉLIAS - Rua Camélias 355
170 CAMÉLIAS - R. das Camélias, 399
171 VILA FÊNIX - Rua das Camélias, 433 
172 GIRASSOL - R. Girassol, 54 
173 ROBERTO CABELEREIROS - R. Jorge F. C., 955
174 PAN PRIMAVERA - R. Jorge F. C.,1030 
175 GALERIA PRIMAVERA - R. Jorge F. C.,1032
176 RAQUEL M. - R. Pereira Coutinho, 151 
177 ANA CAROLINA - R. Pereira Coutinho, 111
178 LAGOA DISPLAY - Av. H. Penteado, S/N
179 4° D P - Av. Heitor Penteado, S/N
180 D. ESMERALDA - R. Luiza de Gusmão, 591
181 VILA VULCANO - R. Diogo Alvarez, 2.370
182 DOS CASTELHANOS - R. Euclides V., 647
183 EUCLIDES - R. Euclides Vieira, 661
184 PAN S. GERALDO - R. Bento A. C., 478 
185 BANCA S. GERALDO - R. Bento A. C., 500
186 CHUR. ESTANCIA - R. Bento A. C., 370
187 RAMALHO - R. Lafayete A. Camargo, 12
188 PAN  SANTUZA - Av. Anita Moretszom, 738
189 SUPERM FELTRIN - Av. Lafayete A. C., 116
190 POSTO DE SAÚDE SÃO QUIRINO
191 POSTO DE SAÚDE TAQUARAL
192 CIDADE JUDICIÁRIA - R. Bento A. C., S/N
193 CAMARA MUNICIPAL
194 PREFEITURA MUNICIPAL
195 AGENCIAS DE PUBLICIDADE + CORREIO

144 CONDOMÍNIOS
51 PONTOS DISTRIBUIÇÃO GIRO

IGUATEMI CAMPINAS
O Iguatemi Campinas inves-

tiu em uma decoração tradicional, 
mas inovou ao instalar no cenário 
um trenzinho no qual as crianças 
podem passear. No primeiro piso, 
haverá uma série de oficinas para 
entreter as crianças enquanto os 
pais fazem compras. Serão sortea-
dos três carros Fiat Freemont entre 
os consumidores.

GALLERIA SHOPPING
O Galleria Shopping também 

vai sortear um Fiat Freemont , pro-
move a troca das notas fiscais de 
compras por panettones, oficinas 
temáticas para entreter a criança-
da e apresentações de corais às 19 
horas. 

PARQUE D. PEDRO
No Parque D. Pedro Shopping 

a atração é o show de neve na Ala-
meda nova, com três apresentações 
diárias (20h, 21h e 21h30), até 23 
de dezembro. A decoração foi feita 
pelo artista pernambucano Romero 
Britto, que assina as estampas das 

bolsas distribuídas em ação promo-
cional. 

HORÁRIOS
Os três shoppings da região fun-

cionarão até as 23h diariamente, in-
clusive aos domingos, até 23/12. No 
dia 24 o funcionamento será das 10 às 
18 h e dia 31 das 10 às 15 h. Nos dias 25 
e 01 as lojas permanecerão fechadas 
e operações de lazer e alimentação 
terão funcionamento facultativo das 
12h às 20h.

CASA DE CARNES
O Grupo América de casas de 

carne abriu um nova unidade no 
bairro São Quirino. Av. Lafayete de 
Arruda Carmargo, 734. Funciona de 
segunda a sábado das 8 às 20 horas e 
domingos e feriados das 8 às 14 horas.

CIDADE JUDICIÁRIA
Atenção. O funcionamento da 

Cidade Judiciária de Campinas vai só 
até o dia 19 (quarta-feira). A partir do 
dia 20 (quinta-feira) o atendimento 
estará suspenso, só retornando à nor-
malidade no dia 9 de janeiro de 2013.
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ADONIRAN BAR
Rua Francisco Glicério, 1833

Valinhos/SP
Fone (19) 3327-9930

TONICO’S BOTECO
Rua Barão de Jaguara, 1373
Campinas/SP
Fone (19) 3236-1664

Exposição
Fim do mundo
O Museu da Imagem e do Som 
(MIS) de Campinas recebe a expo-
sição fotográfica “O Fim dos Clics”, 
que pretende refletir sobre a temáti-
ca da profecia maia, que prevê o final 
do mundo no dia 21 de dezembro. O 
projeto foi idealizado por Rodrigo 
França, do Núcleo de Fotografia 
de Campinas (NUFCA) e reúne 20 
fotografias sobre o fim do mundo 
idealizado por pessoas de diferentes 
países. A mostra fica em cartaz no 
período de férias. A entrada é gra-
tuita. Local: Rua Regente Feijó, 859, 
Centro. Contato: (19) 3733-8800

4 artistas
A exposição 4 Individuais Simultâ-
neas segue aberta ao público até o 
dia 19 de janeiro de 2013, no Museu 
de Arte Contemporânea de Campi-
nas (MACC). A mostra reúne obras 
de quatro artistas campineiros: Van-
derlei Zalochi, Álvaro Azzan, Dimas 
Garcia e Márcio Rodrigues. Local: 
Museu de Arte Contemporânea de 
Campinas. Rua Benjamin Cons-
tant, 1.633, Centro – Campinas. (19) 
3236-4716. Horário: terça a sexta, 
das 9h às 17h; sábados, das 9h às 16h; 
domingos, das 9h às 13h. 

Memória
O MIS Campinas também apresenta 
aos visitantes duas exposições foto-
gráficas produzidas na década de 
1990 e reabertas agora. “As bandas 
de coreto”, de Walter Maluf, foi rea-
lizada em 1998, numa parceria entre 
a Prefeitura Municipal de Campinas 
e o SESC.  Já “A retreta dos músi-
cos negros”, de Fernando de Tacca, 
foi vencedora do Prêmio Estímulo 
de 1992 na categoria Fotografia. As 
exposições fotográficas estarão em 
cartaz até 26 de janeiro de 2013, de 
terça a sexta-feira, das 10h às 18h e 
aos sábados, das 10h às 16h. O MIS 
fecha aos domingos e feriados. A en-
trada é gratuita. Local: Rua Regen-
te Feijó, 859, Centro. Contato: (19) 
3733-8800.

Música
Concerto de Natal
A Orquestra Sinfônica Municipal de 
Campinas (OSMC) realiza o tradi-
cional concerto de Natal na Cate-
dral Metropolitana, às 20h30 do dia 
15 de dezembro. Obras de Mozart, 
Bach, Berlioz estão no repertório. A 
apresentação também contará com 
a participação especial de filhos de 
integrantes da OSMC e de crianças 
do Conservatório Musical Carlos 
Gomes.

Canções de amor
As mais belas músicas brasileiras 
inspiradas no amor estão reunidas 
no show Canção de Amor Distan-
te, apresentado pelo trio Ana Sal-

aos sábados e domingos, 19h e 21h, 
e domingos, 20h.  As peças infantis 
são apresentadas de quarta-feira a 
sábado, às 15h30. Aos domingos, às 
11h e 15h30. Além das atividades no 
Castro Mendes, uma Mostra Parale-
la ocorre no Teatro de Arte e Ofício, 
no bairro Vila Nova, e outra no Ins-
tituto de Artes da Unicamp.   

Identidade & Persona 
A programação do projeto Deguste 
Tugudum chega ao final com a mos-
tra Identidade & Persona que reúne 
resultados cênicos dos alunos dos 
cursos de teatro, dança contempo-
rânea e percussão, com última apre-
sentação neste domingo, em duas 
sessões: às 18h e às 20h. Os convites 
devem ser retirados gratuitamente 
na secretaria do Tugudum com 1h 
de antecedência. Local: Rua Maes-
tro Francisco Manoel da Silva, 690 
– Jardim Santa Genebra.Mais infor-
mações pelo telefone: (19) 2121-4655 
ou pelo email contato@tugudum.
com.br. 

Infantil
Show
A peça musical Azul Cor de Rosa 
com Sabor de Chocolate traz a vo-
calista e compositora da banda Va-
ral de Renda. Fernanda Vital, apre-
sentando um repertório de canções 
de intérpretes consagrados como 
Toquinho, Palavra Cantada, Marisa 
Monte, Saltimbancos, entre outros, 
no Sesc Campinas, no dia 16 de de-
zembro, às 11h30. Local: Rua Dom 
José I, n. 270/333, bairro Bonfim. En-
trada gratuita.

Atividades
Centro de Convivência
O tradicional Natal na Praça da Fei-
ra de Artes e Artesanato do Centro 
de Convivência está funcionando 
diariamente com participação de 
112 expositores, das 14h às 22h, du-
rante a semana, e das 9h às 14h, aos 
sábados e domingos. São 100 barra-
cas de produtos de artesanato, arte 
e decoração e outras 12 voltadas à 
alimentação. Local: Praça Imprensa 
Fluminense, s/n, Cambuí. Entrada 
franca. 

Edital aberto
O Sesi Campinas está com inscri-
ções abertas para o Edital Local de 
Chamamento 2013 até o próximo 
dia 15 de janeiro. Serão selecionadas 
propostas nas áreas de música e ar-
tes cênicas (incluindo teatro, circo, 
dança, teatro de animação e formas 
animadas). Os trabalhos vão inte-
grar a programação cultural 2013 e 
visam estimular a produção cultural 
da cidade por meio da escolha de 
projetos não inéditos de grupos e 
artistas sediados na Região Metro-
politana de Campinas. 

Paulistana Gandaia, em apresenta-
ções nos dias 19 e 26 de dezembro, 
às 12h30, no Sesc Campinas. Neste 
trabalho, acompanhada por Mateus 
Soares Schanosky no piano elétrico, 
o repertório é composto por Bossa 
Nova, Standards de Jazz e MPB . O 
show ocorre na Área de Convivência 
e é gratuito. Local: rua Dom José I, 
Bonfim. Entrada franca.

Teatro
Castro Mendes
A reabertura do Teatro Municipal 
Castro Mendes trouxe um novo 
ânimo à vida cultural em Campinas. 
Por isso, uma programação especial 
de Natal está em cartaz gratuita-
mente para a população campinei-
ra, que pode ser conferida no site 
www.campinas.sp.gov.br. O prin-
cipal espetáculo será apresentado 

vagni (voz), Eduardo Lobo (vio-
lão de 7 cordas) e Maria Beraldo 
Bastos(clarinete), no Teatro Sesc 
Campinas, no próximo dia 23 de 
dezembro, às 16h30. Local: rua Dom 
José I, Bonfim. Entrada franca.  

Aos Contrários 
Esse é o nome do show de lança-
mento dos novos CDS das cantoras 
e atrizes Adriana Capparelli e Letí-
cia Coura, que dividem o palco e as 
palavras no Teatro SESC, no dia 30 
de dezembro, véspera de Ano Novo, 
a partir das 16h30. A entrada é gra-
tuita. Local: rua Dom José I, Bonfim. 
Entrada franca

Canja no Almoço
A saxofonista Bia Clemente tran-
sita por vários estilos musicais, in-
cluindo sua participação na Banda 

nos dias 22 e 23, quando o projeto 
Dança e Cidadania da Cia de Dança 
de Campinas leva aos palcos a sua 
adaptação de O Quebra Nozes. Os 
ingressos serão distribuídos duas 
horas antes do início das apresen-
tações.  Local: rua Conselheiro Go-
mide, n. 62, bairro Vila Industrial. 
Contato: (19) 3272-9359.

Popularização do teatro
O Teatro Castro Mendes volta a ser 
palco da Campanha de Populari-
zação do Teatro de Campinas, que 
chega à sua 28ª edição, realizado pela 
Associação de Produtores Teatrais 
de Campinas, apresentando uma 
peça diariamente, de 8 de janeiro a 
8 de fevereiro de 2013. Os ingressos 
já estão à venda pelo valor simbóli-
co de R$ 10. Os espetáculos adultos 
ocorrem de terça a sexta, às 21h, 

Pré-reveillon no Tonicos
Embora permaneça fechado no reveillon, o Tonico´s Boteco faz a festa nos dias que antecedem o final do ano. 

A programação pré-reveillon começa no dia 27, com o show de Ilcéi Miriam e os Bambas do Samba, 
onde a animação será reforçada com confete e serpentina. No dia 28 a tradicional Roda de Samba 

fecha a última sexta feira do ano com a alegria e o ritmo do grupo Velha Arte do Samba (foto). 
E no sábado, dia 29, a força do grupo Sem Tempo encerra o ano musical do Tonicos, que reabrirá apenas 

no dia 02 de janeiro. Informações e reservas pelo telefone: 3236 1664. 

Feliz Ano Novo


