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EDITORIAL

Crescimento e
consequências
Olha só, quem chegou aqui há
quase trinta anos como nós pode
falar com muito fundamento sobre o quanto e como a região mudou nesse tempo.
E nem é preciso ir tão longe. Vamos ficar apenas na última década, tomando por base
a inauguração do Shopping D.
Pedro em 19 de março de 2002 e,
portanto, complentando 11 anos
exatos neste mès.
Foi o estopim.
No terreno brejoso de uma
antiga fazenda ergueu-se um
gigante cuja dimensão pode-se
imaginar a partir do estacionamento com 8 mil vagas.
Logo os bairros ao redor, incluindo o pacato Chácara Primavera, foram se transformando. Torres de apartamentos e
vilas de casinhas foram tomando
o lugar das casas espaçosas.
Condomínios residenciais
horizontais e centros comerciais
também foram e são construidos
por toda parte.
O vigor do desenvolvimento
se impôs e o verde deu lugar ao
concreto e ao asfalto. A tranquilidade foi trocada pelo corre-corre do dia a dia.
As ruas de terra foram asfaltadas e os veículos circulam
em grande número e velocidade.
Como consequência, o trânsito
se tornou caótico. Os acidentes,
inclusive fatais, passaram a ser
mais rotineiros.
E, como não podia deixar de
ser, com o desenvolvimento que
trouxe consigo uma maior movimentação de riquezas, veio também a insegurança.
A região do Taquaral se destaca como uma das mais ‘inseguras’ na cidade. Os números de
ocorrências policiais crescem a
cada dia. Entre elas os assaltos
a agências bancárias que, instaladas ás margens de rodovias, se
tornam alvos espcialmente selecionados pela facilidade de fuga.
Representantes dos bancos
preferem evitar falar sobre o assunto, mas nem é preciso pois os
moradores sentem na pele, todo
dia, o problema.
Ter leite em embalagens longa-vida no lugar dos baldinhos
de alumínio entregues na porta
de casa com leite puro e retirado
de vacas em pastagens próximas,
tem seu preço.
Imagine isto aqui em 1985!

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

Importância do treinamento
da equipe dos condomínios
Como pensarmos no corpo
laboral de um
e m p re e n d i mento como
um condomínio? Ele deve
ser preparado e pronto a atender
as necessidades cotidianas de
todos os moradores, cuidar da
estrutura operacional e ainda da
segurança da comunidade ali estabelecida. Parece uma utopia,
mas é a real necessidade atual.
Como deve estar estabelecido o
fluxograma hierárquico? Temos
como modelo ideal o seguinte:
- Administração: Síndico (mandatário e representante legal),
subsíndico para substituí-lo em
sua falta, Conselho Consultivo
e Fiscal que deverá assessorar o
síndico em suas decisões e no dia
a dia, sendo todos esses cargos
eletivos; Administradora - Pessoa
Jurídica contratada com a função
de elaborar os serviços fiscais,
contábeis, cobrança e demais correlatos do operacional administrativo.
- Zeladoria: Zelador, contratado
seguindo o regime C.L.T., direto
ou terceirizado, com a função de
fiscalizar os demais funcionários,
gerir o dia a dia operacional do
empreendimento, sendo o principal Staff do Sindico.
- Portaria: Porteiros (as), contratados sob o regime C.L.T., diretos ou terceirizados, com a função
de controlar o fluxo de entrada e
saída de moradores, visitantes e
prestadores de serviço, atender
ao interfone e telefone, observar
o fluxo de pessoas via sistema de
câmeras e atender a emergências
pontuais na falta do zelador.
- Limpeza e conservação: Faxineiros (as) e ou serviços gerais,
contratados seguindo a C.L.T.,
diretos ou terceirizados, com a
função de manter as áreas comuns
limpas e conservadas, sem lixos.
Temos ainda como um “plus”
para determinados empreendimentos que possuem essa necessidade, de controladores de piso
(rondas desarmados) e seguranças (armados ou desarmados).
Percebam que temos uma
gama considerável de atribuições elencadas e que necessitam

de profissionais capacitados para
exercê-las. Para tanto, existe a
necessidade imprescindível de
treinamento e preparo desses profissionais.
A preocupação com o treinamento dos terceirizados deve ser
a mesma dos próprios, pois a
presunção de que os primeiros já
tem treinamento adequado e estão
preparados para a função não é
uma máxima. Tenho comigo que
o Síndico, gestor condominial,
deve estar ciente da necessidade
de treiná-los como se funcionários
próprios fossem.
Eu costumo pessoalmente fazer
a seleção de escolha de cargos e
funções, bem como acompanhar o
desempenho desses profissionais
no dia a dia, avaliando se estão
efetivamente cumprindo adequadamente com suas obrigações.
Deve o Sindico pensar em equipe, pois todos são importantes
dentro de suas funções.
Desde a limpeza até a portaria todos devem ser preparados
e avaliados continuamente. Não
devemos nos esquecer de darmos
condições dignas e humanas a
esses colaboradores, como local
adequado para refeição, sanitários individuais e local para que
troquem de roupa e guardem seus
pertences com segurança.
Ao zelador, principal “Staff” do
Sindico, devemos ter uma atenção
especial e treinamento mais completo, preparando o profissional
para as situações mais delicadas
e que demandem maior empenho
e desenvoltura. Não menos importante estão qualificados também
os porteiros, especialmente os noturnos, pois estarão atuando sem
o suporte do zelador em seu turno
de trabalho.
“Eu não, nós!!” Antiga mais
ainda verdadeira a frase muito
usada nas empresas, essa máxima
aponta para o sentido de equipe e,
quando assim a assumimos, não
podemos deixá-la despreparada
e sem suportes. Todos são importantes e devem estar prontos à
cumprir suas funções.
Aos Síndicos deixo aqui minha
sugestão: treinem sua equipe, dedique tempo a ouvi-los e ofereçam
a eles condições dignas de trabalho. Pensem nisso...
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LEITORES

A ‘Pretinha’ se perdeu

Ela se chama Pretinha, é da raça pinsher, toda preta, pequena e
bem mansinha. Ela desapareceu nas proximidades do Celeiro bar.
Contatos: (19) 3367-8059, 8840-6068
PARABÉNS
Excelente serviço prestado
por este Jornal! - Marcos Dassie,
comentando a notícia Buracos
intermináveis.
LAMENTÁVEL!
Um tremendo absurdo o fechamento dessa via de acesso a
Unicamp, PUC e Hospital Madre
Theodora .... Não existe nenhum
motivo plausível para esse fechamento. Mais uma vez os maiores
prejudicados são os moradores e
estudantes da região. - Eduardo
Machado Neto
SANTA CÃNDIDA
Gostaríamos de agradecer a
informação gentilmente prestada
pelo secretario de Infraestrutura
Carlos augusto Santoro sobre o

asfalto para o nosso bairro, mas
resta saber o que se entende por
“brevemente” como ele disse.
Dias? Meses? ...quantos? Nossa
experiência com a definição de
prazos para “brevemente”, tem
sido decepcionante. - Marco Orlandi
BONDES
Gostaria muito que a Prefeitura
de Campinas imitasse o que a Prefeitura da cidade de Santos faz, pois em
Santos os Bondes são tratados com
muito “respeito e cuidado”, chegam
à transportar mais de 100 mil pessoas por ano em seus passeios turísticos. Aqui em Campinas nada disso
acontece e nossos prefeitos são uns
incompetentes que no passado nunca lutaram para preservar os nossos
bondes. - Sérgio Fernando Goy

Pelas ruas...

VEÍCULO ESTRANHO
A tranquilidade da ruas do Taquaral leva seus moradores
a passeios, alguma vezes inusitados, como este
com seu estranho veículo
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Desenvolvimento transforma a região
Antes da construção do D. Pedro
Shopping, a região do Alto Taquaral
era um vasto descampado com muita
área verde remanescente da Fazenda
Santa Genebra. A chegada do empreendimento, que foi implantado numa
região antes estritamente residencial,
introduziu uma nova dinâmica à área,
que foi valorizada e passou a receber
novos investimentos, alterando o padrão de produção de seu espaço urbano e seu perfil populacional.
O Alto do Taquaral (também referenciado como Parque Alto Taquaral)
fica na região Leste de Campinas e é
composto, em sua maioria, por residências de classe média e alta, sendo
que nos últimos anos o bairro passou
por um boom imobiliário, com o constante lançamento de novos condomínios verticais e horizontais e centros
comerciais.
Como Campinas não possui uma
divisão clara entre seus bairros, a região do Alto do Taquaral engloba
vários outros bairros, cada um com
características próprias, e que estão
situados entre o Parque Taquaral (ao
sul do bairro) e o Parque Dom Pedro
Shopping, situado ao norte. Dentro
desta região é possível encontrar os
seguintes bairros:
Alto do Taquaral: Localizado
junto ao Parque Taquaral, o bairro se
destaca por suas imponentes mansões
e pela topografia, onde todas as suas
ruas possuem fortes aclives. É uma
região muito utilizada para aulas de
autoescola.
Bolsão Alto do Taquaral: possui
casas de alto padrão, embora mais
simples, e foi formado pela iniciativa
dos moradores de transformarem algumas ruas em condomínio. Hoje, o
bolsão engloba aproximadamente 14
ruas, tendo quatro acessos possíveis
por guaritas. Na sequência vem o Residencial Parque das Flores, localizado em área remanescente da mata da
Fazenda Santa Genebra e o Parque
D. Pedro Shopping. O fechamento foi
iniciado em 1998 na tentativa de melhorar a qualidade de vida e segurança
do local. O acesso é feito pelas ruas
Hermantino Coelho e Francisco José
de Souza, onde ficam as guaritas.
Chácaras Primavera: dentre os
bairros da região é um dos mais antigos, caracterizado por lotes grandes
– chácaras – que vem sendo substituídas por pequenos condomínios de
casas, no estilo de vilas. Sob protesto
da população local, vem sendo degradado pelo trânsito e comércios.
Mansões Santo Antônio: Se destaca pela extrema verticalização, tendo
raras casas. Esta parte é ocupada principalmente por famílias de classe média, de classe média. Faz divisa com o
Chácaras Primavera, onde fica localizada a CPFL, e o Jardim Santa Cândida, o bairro mais popular da região.
E, por fim, depois do loteamento
Residencial Villa Bella, a região já se
prepara para receber dois novos empreendimentos: o Le Monde, já em
construção de condomínios residenciais e comerciais na Av. Guilherme
Campos. E o Reserva D. Pedro, na
margem da Rodovia D. Pedro, que
sofre forte resistência por parte dos
moradores do entorno, em decorrência das consequências negativas que
deve provocar no trânsito e ao meio
ambiente devido ao adensamento.
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NA ROTA DOS VOOS

‘Durma com um barulho desse’
Os moradores do Taquaral,
que já haviam reclamado do barulho de aeronaves na região, podem
ter o problema agravado. Além da
ampliação no aeroporto de Viracopos, o aeroporto Estadual dos
Amarais, que fica no entroncamento das Rodovias dos Amarais
e Dom Pedro I, também passa
por obras de ampliação. De acordo com a Força Aérea Brasileira
(FAB), desde 2012 existe uma
Saída Padrão por Instrumentos
(SID), utilizada pelas aeronaves
que decolam de Viracopos com
destino às cidades de Brasília,
Goiânia e Fortaleza. “Essa saída
passou a direcionar as aeronaves
por um setor da cidade, que, até
então, não era tão sobrevoado,
como é o caso do bairro Taquaral”, informou a assessoria de imprensa da FAB.
O aumento das rotas nos céus
do Taquaral é comprovado por
números e percebido pelos moradores. O presidente da Amo
Taquaral, Markus Nydegger, comenta que o aumento do tráfego
aéreo é sentido principalmente
após as 23 h, o que ele atribui
aos cargueiros. “Paralelamente,
aumentou também a quantidade
de jatinhos, teco-teco e helicópteros particulares”, afirma. Para
ele, o barulho incomoda, pois é
praticamente 24 h e a tendência é
piorar devido às ampliações previstas. Essa tendência é confirmada pelo diretor de operações da
Concessionária Brasil Viracopos,
Marcelo Mota, que explica: “As
empresas que já atuam no termi-

nal querem ampliar o número de
rotas e novas companhias querem
começar a voar pelo aeroporto”.
Das 170 decolagens diárias
previstas em Viracopos, 16%, ou
seja, 26 decolagens utilizam essa
nova saída, a SID. Viracopos teve
um aumento de 15% no número
total de voos em 2012, se comparado a 2011, o que significa 15.244
aeronaves sobrevoando a cidade, de acordo com a assessoria
de imprensa da concessionária
Brasil Viracopos, que administra
o aeroporto. Isso significa que
2.331 voos sobrevoaram a região
do Taquaral em 2012. A FAB faz
questão de ressaltar que, apesar
do barulho incomodar os moradores, “as operações aéreas em

Campinas seguem os parâmetros
de segurança exigidos pela Organização da Aviação Civil Internacional”.
Boa parte do novo fluxo vem
também do Aeroporto Estadual
Campo dos Amarais, destinado a
aeronaves de pequeno porte - jatos executivos, táxi aéreo e helicópteros – e também do Aeroclube de Campinas, que funciona no
mesmo local com treinamento de
pilotos. Em 2010 o Amarais teve
sua estrutura homologada para
pousos e decolagens noturnos.
Entre 2011/2012, foram destinados R$ 7,9 milhões para as obras
de ampliação. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o aeroporto estadual registrou 3.790

pousos e decolagens, num total
de 4.502 passageiros, de acordo
com dados estatísticos do Departamento Aeroviário do Estado de
SP(DAESP).
O administrador do Campo
dos Amarais, Haroldo Albuquerque, atribui a ampliação do uso de
aeronaves de pequeno porte aos
‘novos ricos’: “os voos aumentaram
porque tem mais gente agora pra
andar de jatinho e de helicóptero”,
disse em entrevista ao jornal, por
telefone. O Amarais também fornece suporte aos aeroportos que
trabalham com aviação comercial,
informou a assessoria de imprensa. Os trabalhos no local acontecem 24h, porém com maior concentração entre 6h/8h e 16h/18h.

Rota das
Bandeiras deve
fechar outro
acesso
O projeto de construção de pistas marginais, desevolvido pela concessionária Rota das Bandeiras, na
rodovia D. Pedro I na região do Alto
Taquaral deve provocar nova revolta
nos moradores e motoristas.
Depois de fechar o acesso à Pucc,
Unicamp e Hospital Madre Theodora e enfrentar uma pendenga judicial
incluisve com a prefeitura, a concessionária já deu início às obras para
implantação da marginal na pista
oposta.
Como consequência, o acesso da
rodovia aos bairros Mansões Santo
Antonio e Chácaras Primavera e, deles
para a rodovia pela rua Armando Strazzacapa, será fechado conforme informações dos responsáveis pela Rota da
Bandeiras.

Terraplanagem já começou

Assim que o acesso for fechado, os
motoristas que hoje vem pela rodovia
D. Pedro I, sentido Anhanguera/Valinhos e acessam os bairros pelo local
serão obrigados a seguir adiante até o
trevo de acesso à rodovia Campinas/
Mogi Mirim e entrar em direção ao
centro para chegar aos bairros pela rodovia Miguel Noel Nascente Burnier.
Outra alternativa e deixar a marginal da rodovia no trevo do shopping
D. Pedro seguindo em direção ao Alto
Taquaral pela avenida Guilherme
Campos.
Reabertura na Justiça!
No dia 20 de março a Secretaria
Municipal de Assuntos Jurídicos entrou com uma ação civil pública requerendo que, após a conclusão das
obras da marginal da Rodovia D. Pedro I, seja restabelecido o acesso à Rua
Sérgio Carnielli, garantida a segurança indicada pelos órgãos municipais.
Segundo o secretário Mário Orlando
Galves de Carvalho, a ação foi determinada pelo prefeito, ressaltando que
“o caminho está aberto há mais de 40
anos, desde a inauguração da rodovia,
sendo o acesso ao campus I da PUC
de Campinas, ao Hospital Madre Teodora e ao complexo de saúde da Unicamp, que é um dos maiores do País,
por isso, não pode ser ferido o direito
de ir e vir do cidadão”. Até o fechamento desta edição, o processo ainda
não havia sido distribuído.
A Rota das Bandeiras informou
que acatará as determinações legais,
mas alerta: “a abertura do acesso após
a conclusão daquele segmento da
marginal proporcionará elevado grau
de risco de acidentes”.
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Localização facilita assaltos e fugas
Rua Bento de Arruda Camargo, 1.680

Rua Bento de Arruda Camargo, 742

Rua Bento de Arruda Camargo, 820

Rua Bento de Arruda Camargo, 980

Rua Luiz Otávio, 2.665

O assalto ao Banco Santander
do Jardim Santana, ocorrido em
meados de março, foi o terceiro
registrado em Campinas nesse primeiro trimestre do ano. Embora as
estatísticas de assaltos a bancos
tenham diminuído em todo o Estado, as agências instaladas em áreas
de risco, como é a saída Campinas
/ Mogi Mirim, adotaram medidas
preventivas para evitar novas ocorrências. Esta agência do Santander,
por exemplo, que ficou uma semana fechada para consertar os estragos da explosão nos caixas eletrônicos em março, já havia reduzido
de seis para três os caixas de autoatendimento, depois de dois assaltos ocorridos no ano passado.
As ruas Luis Otávio e Bento
de Arruda Camargo margeiam a
Rodovia Miguel Noel Nascentes
Burnier (SPA-135/065), conhecida
por saída Campinas/ Mogi Mirim,
e sediam cinco agências de grandes bancos (Santander, Banco do
Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú). Esta é uma das
principais rotas de fuga da cidade,
pelo fácil acesso a grandes rodovias
como Dom Pedro I e Anhanguera e,
por ser considerado área de risco,
esse corredor bancário foi incluído
nos últimos dois meses numa ope-

ração noturna especial da Polícia
Militar, que destinou três viaturas
para rondas constantes entre as 19
h e 5 h da manhã.
O efeito destas rondas é considerado positivo pela tenente Soraya
Jorge Santana, que ocupou interinamente - até o dia 25 de março - o
comando da 2ª Companhia Militar,
responsável pelo atendimento de
ocorrências na região. Ela disse que
o assalto ao Santander ocorreu após
a viatura que estava patrulhando a
Rua Bento de Arruda Camargo ter
deixado o local para atender outro itinerário bancário, na avenida
Carlos Grimaldi. “Presumimos que
havia olheiros no local, sinalizando
a movimentação policial”, comentou a tenente, adiantando que uma
nova estratégia já foi articulada
para evitar que isso ocorra novamente.

dos de março ainda não haviam sido
consolidados no fechamento desta
edição. Embora os números não tenham mudado muito no primeiro
bimestre, a ten. Soraya reforça que
a segurança na região foi ampliada
“não para zelar pelo patrimônio dos
bancos, mas prevenindo problemas
que possam ocorrer com os cidadãos”. Mas as medidas preventivas
devem ser asseguradas também
pelas instituições e pelos próprios
clientes, que devem ficar mais atentos e evitar riscos desnecessários,
principalmente à noite.
No ano passado, a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban)
foi alertada, durante reunião com o
Comando da Policia Militar, sobre
ações preventivas que poderiam ser
adotadas para diminuir os ataques.
“Desde o volume menor de dinheiro
disponível nos caixas eletrônicos
no período quando os saques são
bloqueados – das 22h às 6 h - até o
material pouco resistente de alguns
equipamentos de autoatendimento foram discutidos”, conta a ten.
Soraya. A reunião, segundo ela, foi
positiva e melhorou o link do monitoramento que aciona o 190 quando há problemas. A tenente reforça
que todas as vitimas devem registrar Boletim de Ocorrência, pois o

planejamento do policiamento na
área da 2ª Cia é feito com base nas
estatísticas semanais, que definem
as prioridades e estratégias.

Nos locais considerados mais críticos, o percentual médio de redução
dos valores disponibilizados chega a
70%, explica Sandro José Franco, diretor de Operações do BB.
O Itaú Unibanco, com agência
localizada na Rua Luiz Otávio, informa que também reduziu o volume financeiro de caixas eletrônicos
em períodos e áreas consideradas de
maior risco, além de usar o dispositivo que mancha as cédulas, dificultar
o acesso aos cofres e manter monitoramento 24 h. No site da instituição,
são divulgadas várias orientações de
segurança aos clientes.
A Caixa Econômica Federal recebe diariamente cerca de 150 pessoas na agência da Rua Bento de
Arruda Camargo, onde funcionam
cinco caixas eletrônicos. No último
ano, nenhuma ocorrência ou assalto
foi registrado na unidade. Os caixas
internos orientam os clientes para
evitar saques de valores expressivos
e, nos caixas eletrônicos, a atenção
é reforçada para verificar se não há
nada suspeito nos equipamentos antes de sacar.
Já o Bradesco, que tem uma agência na Rua Bento de Arruda Camargo com seis caixas de autoatendimento, não quis se manifestar sobre
o assunto.

POLÍCIA MILITAR

2ª Cia Militar
de Campinas
tem novo
comandante

1° Tenente André Pereira

O novo comandante da 2ª Cia. Militar de Campinas é o tenente André
Pereira, que assumiu o cargo no dia 26
de março. Ele atuou, nos últimos três
anos, como comandante da Companhia de Força Tática do 8º Batalhão e
assume no lugar do capitão Ubiratan
de Carvalho Góes Beneducci, que atualmente ocupa interinamente a Coordenação Operacional do 8º Batalhão.
O capitão Beneducci se afastou da
2ª. Cia depois da polêmica orientação
de abordagem a “indivíduos em atitude suspeita, em especial os de cor
parda e negra” na região do Taquaral.
A ordem provocou manifestações de
indignação por parte de várias entidades, que a consideraram racista.

Não depende só da Polícia
A cidade de Campinas registrou, no ano passado, nove assaltos a bancos, sendo 1 em janeiro e
nenhum em fevereiro. Em 2013, as
estatísticas da Secretaria de Segurança Pública informam que foram
registradas 2 ocorrências em janeiro e nenhuma em fevereiro. Os da-

O que dizem os bancos
O Santander informou, por meio
da Diretoria de Comunicações Corporativas, que cumpre todas as determinações de segurança previstas
pelos órgãos reguladores, mas orienta os clientes a priorizarem suas operações bancárias em horário comercial. No período noturno, recomenda
que sejam usados caixas eletrônicos
instalados em locais de grande movimentação ou em ambientes internos
como shoppings, lojas de conveniência e postos de gasolina.
O Banco do Brasil, que também já
foi vitima de vários ataques nos caixas de auto-atendimento, mantém
quatro equipamentos na agência da
Rua Bento de Arruda Camargo. Mas
decidiu reduzir o dinheiro disponível
em seus caixas eletrônicos durante o
período noturno. A medida, que entrou em vigor no dia 18 de março em
todo pais, é resultado de um novo sistema de gestão de cédulas, desenvolvido com base em estudos da rotina e
hábitos de cada praça, para garantir
que não faltará dinheiro aos clientes.
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EDUCAÇÃO

Liberação ainda depende da CEF

Estudante do Taquaral entra
na Unicamp sem vestibular

As obras de construção do interceptor de esgoto do Sistema
Anhumas, no trecho do bairro
Santa Cândida, ainda não foram
iniciadas porque está em análise
pela Caixa Econômica Federal,
que vai financiar parte da obra.
A informação é da Sanasa, que
diz ainda aguardar a emissão de
licença ambiental para execução
dos serviços em área de Proteção
Permanente.
A empresa contratada para realização da obra, em licitação encerrada em outubro/2012, é a CTL
Engenharia Ltda., que terá 12 meses para concluir o trabalho após a
emissão da Ordem de Serviço. O
contrato encerra em 24/02/2014.

A estação de tratamento de esgoto do Anhumas deve receber a ligação do Santa Cândida

O estudante Renan Rodriguez
Rincon Sartori, 20 anos, foi o aluno
com melhor coeficiente de rendimento da primeira turma do ProFIS – Programa de Formação Interdisciplinar Superior, uma iniciativa
pioneira da Unicamp que permite
aos alunos de escolas públicas conquistarem vagas na graduação da
Univesidade por mérito, sem vestibular. Por ter concluído o programa, Sartori ingressou no curso de
Engenharia Mecânica da Unicamp.
A primeira turma do Profis formou
120 alunos em fevereiro e a segunda, que começa em 2013, já selecionou 129 candidatos.
Renan é morador da Avenida
Nossa Senhora de Fátima, no Taquaral, e integrou a primeira turma
do Programa, com duração de dois
anos. A seleção dos candidatos é
feita com base nas notas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem)
e podem participar estudantes de
Campinas que cursaram o ensino
médio em escolas públicas. Cada
escola tem direito a uma vaga, garantida para o aluno com melhor
desempenho no Enem. Após a conclusão do curso, eles podem optar
por receber um diploma de curso
superior tecnológico ou acessar a
graduação.

Foto: Antonio Scarpinetti / Unicamp

ESGOTO NO SANTA CÂNDIDA

Renan Rodrigues: mérito

“Tive a oportunidade de conhecer alunos da rede pública realmente interessados em aprender, em
se desenvolver profissionalmente
e professores que nos estimularam
a continuar os estudos”, ressalta
Renan. Ele veio da Etecap (Escola
Técnica Estadual Conselheiro Antônio Prado) e já tinha escolhido a
engenharia mecânica mesmo antes
de ingressar no ProFIS, por ter feito
cursos técnicos neste segmento. “É
uma área da qual eu gosto bastante
e quero seguir carreira, sonho possível de realizar com esta oportunidade”, explica. O programa engloba
disciplinas nas áreas de ciências
humanas, biológicas, exatas e tecnológicas.
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144 CONDOMÍNIOS
51 PONTOS DISTRIBUIÇÃO

ROTEIRO 1 -3.225 EXEMPLARES
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 - 2.255 EXEMPLARES
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 - 3.045 EXEMPLARES
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 - 1.935 EXEMPLARES
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

GIRO
TAQUARAL CURVES
A nova Curves – academia para
mulheres com 30 minutos de exercícios – está na avenida Dr. Heitor
Penteado, 626 – Jardim N.S. Auxiliadora. A unidade oferece aulas de
Sh’Ban (dança) e, a partir de maio,
de Body Combat (derivada das artes marciais). Informações pelo tel:
32120038
MARCENARIA
A rede GMAD, especializada
em suprimentos para movelaria,
abriu sua primeira loja em Campinas, no Jardim Santana - Rua Bento
Arruda Camargo nºs 1348 e 1362.
Tem placas e madeiras p/ móveis,
acabamentos, acessórios, ferragens,
puxadores, colas, ferramentas etc.
Atende pelo tel: 3256 7042.
GIBIS
A partir de 1º de abril os leitores
e colecionadores de histórias em
quadrinhos terão uma loja especializada no Taquaral. O acervo tem
revistas, antigas e recentes, DVDs,
Action Figures, posters e outros artigos colecionáveis. Rua Paula Bueno nº 900 – tel: 3387 7818. Horários
e promoções no www.cantinhodosgibis.com.br
MODELISMO
A unidade que comercializa produtos e acessórios de diversos ramos
do modelismo (aviões, carros, barcos, helicópteros, submarinos, mini-Z e outros) funciona desde o início
do ano na Avenida Júlio Prestes nº
153, no Taquaral. Esta é a terceira
loja do grupo, que já tem unidades
em Miami e Jundiaí. Atende de segunda a sexta das 9 às 18 h, além de
sábados pela manhã. Tel: 2513 6709

BURACOS

‘Tapação’ é uma luta inglória

Avenida Guilherme Campos

Rua Emerson José Moreira

ALTO TAQUARAL
Na Avenida Guilherme Campos com a Avenida Walter Sayar,
junto ao terminal do shopping D.
Pedro, conforme mostra a foto 1,
o asfalto colocado muito recentemente sobre o buraco já está
soltando. Os 100 dias não terminaram, a operação tapa buraco
também não e já é preciso refazer
o serviço. Motoristas que passam
pelo local demonstram sua indignação dizendo que “é o mesmo
que jogar dinheiro fora”.
PRIMAVERA
A Rua Emerson José Moreira
tem 5 quadras no bairro Chácaras Primavera. Ela começa na Pra-

Rua Oswaldo Cruz

ça José Rezek Andery e termina
na Rua Jasmim. Nesta rua existem, contados, 40 buracos abertos de diversos tamanhos como o
que está diante da residência de
número 1.127. Moradores da via
ja não acreditam mais que algum
prefeito consiga providenciar o
conserto de todos eles.
TAQUARAL
O morador da residência número 701 da Rua Oswaldo Cruz,
Antonio Medina diz que pintou
os buracos no asfalto em frente
de sua casa para chamar a atenção. Ele diz que quando os motoristas dos ônibus não conseguem
desviar, a pancada é tão forte que

Avenida Santa Genebra

chega a fazer a casa tremer. Mesmo com protocolo de reclamação
junto a prefeitura, há mais de um
mês, até agora nada de reparo.
SANTA GENEBRA
No bairro Santa Genebra moradores da região reclamam do
asfalto que foi colocado numa semana no cruzamento da Avenida
Santa Genebra esquina da Rua
Jornalista Emérito Luso Ventura
que, com as chuvas do fim de semana ficou danificado na semana
seguinte. A Sanasa está fazendo
obras na região abrindo valetas
para rede de esgoto mas não está
cobrindo direito os buracos com
asfalto.

ARTE NAS RUAS
As agruras do trânsito de uma
grande cidade como Campinas
por vezes são minimizadas por
ações como esta, de um artista
anônimo, nos tubos que fecham
o acesso da Rodovia Miguel Noel
Nascente Burnier à Rua Luiz Otávio, no bairro Santa Cândida.

AULAS
PARTICULARES
Alemão, Inglês
e Português

ALUGAMOS
Mesas e cadeiras
*BRINQUEDOS*
www.sosfestaseeventos.com.br

F.: 9709-6576

F.: 3308-7776

PEQUENOS
CARRETOS
(19)
7826-0455

Kitinetes
próximos da
PUC e UNICAMP

(19) 9635 6745
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Roteiro Cultural

TONICO’S BOTECO

ADONIRAN BAR

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

EXPOSIÇÃO
Thomaz Perina
A Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural realiza exposição para relembrar a obra do
artista campineiro Thomaz Perina, falecido em 2009. São 12 telas
que ficarão expostas no Centro
Cultural da Unicamp, das 9h às
17h, até o dia 17 de maio. Rua Elis
Regina, n. 131 - Espaço de Artes.
Informações pelo tel: 3521 1739.
Entrada franca.
Artemídia
Até o dia 6 de abril, o Espaço
Artemídia do SESC Campinas
promove a exposição “Na Passagem”, de Pedro Hurpia. O autor,
mestre em artes visuais pela Unicamp, cria um jogo de imagens
com fotos, tendo a paisagem como
personagem principal. Visitação
de terça a sexta, das 7h às 21h30; e
sábados, domingos e feriados, das
9h30 às 18h. R. Dom José I, 270 /
333, Bonfim. Tel: 3737 1500. Entrada franca.
Primavera
O Ateliê Lisa França, no distrito de Sousas, recebe a exposição
do artista Roberto Weinmann,
com cerca de 50 telas, intitulada
“Primavera” e inspirada em crianças, árvores, flores, indígenas e
baianas. Até 14 de abril, das 14h às
18h. Rua Monsenhor Salim, n. 118,
Sousas. Informações: 9720 4979.
CINEMA
Glauber Rocha
“O Brasil de Glauber” é o tema
do ciclo com os principais filmes
do diretor baiano promovido pelo
Museu da Imagem e do Som de
Campinas às terças-feiras, às 19h.
No dia 02 de abril, será exibido “O
Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro” e no dia 16 de abril,
“A idade da Terra”. O MIS Campinas fica no Palácio dos Azulejos
- Rua Regente Feijó, nº 859 e tem
40 lugares. Entrada Franca

Rua Francisco Glicério, 1833
Valinhos/SP
Fone (19) 3327-9930

zes de brincar? Local: Auditório
Umuarama do CPFL Cultura
(Rua Jorge Figueiredo Corrêa,
1632, Chácara Primavera. Informações: (19) 3756-8000.

Pas de Cuba
Continuam abertas as inscrições para o V Pas de Cuba, agora de volta a Campinas para celebrar com grande
estilo o quinto aniversário. Em parceria com a Academia de Ballet Karen Righetto o curso de inverno
com mestres do famoso Ballet Nacional de Cuba está em novo endereço: Rua Paula Bueno, 357, Taquaral.
Informações: (19) 3252-0431 - (19) 9601-0489 ou no site www.pasdecuba.com.br
Margarida
“A Vida de Margarida” é o filme programado na Sala de Cinema da Casa do Lago, no dia 03 de
abril, às 19h. O vídeo retrata um
dia na rotina de uma família agricultora e encenado pelo Grupo de
Teatro Amador da comunidade.
Haverá debate sobre o tema. A
Casa do Lago fica na rua Érico Veríssimo, n. 1011, Unicamp. Informações: 3521 7851.
Tulpan
A obra Tulpan, do diretor russo Sergei Dvortsevov, retrata a
busca do jovem Asa, que após o
serviço militar busca uma esposa
para se casar e se tornar pastor.
A única candidata é menina Tulpan, que recusa o pedido de Asa
porque ele teria orelhas grandes
demais. A exibição é no dia 3 de
abril, às 19h, na Livraria Cultura
do Shopping Iguatemi Campinas
- Av. Iguatemi nº 777, na Vila
Brandina.
MÚSICA
Monarco
O cantor e compositor Monarco, da velha guarda da Portela, estará em Campinas nos dias
4 e 5 de abril, no Tonicos Boteco,
a partir das 21h30. No dia 4 ele se

apresenta acompanhado do grupo
Sem Tempo e, no dia 5, prestigia
o grupo Velha Arte do Samba, que
comemora seus 11 anos de roda de
samba no local. Para atender adequadamente aos fãs do samba clássico, foram agendados dois shows
porque nas apresentações anteriores de Monarco no Tonicos, a procura foi maior do que a capacidade da casa. Rua Barão de Jaguara,
1.373, centro. Informações e reservas: 3236 1664. Couvert: R$ 20.
Violões
A Camerata de Violões de
Campinas se apresenta na Casa
do Lago - Unicamp, no dia 04
de abril, a partir das 12h. O grupo é formado por oito estudantes
do curso de violões da Unicamp,
para incentivar a prática coletiva
em música, enquanto atividade
educativa, social e cultural. Rua
Érico Veríssimo nº 1011, na Unicamp. Informações: 3521 7851.
Blues
Até o mês de junho, o projeto
“Tempos Modernos”, da CPFL
Cultura, vai mostrar formas pelas quais os compositores eruditos foram atraídos pelo cinema
e o jazz. Em 13 de abril, o show
“Pierrô troca a lua pelo blues”,

com Dimos Goudaroulis (violoncelo) e Horácio Gouveia (piano),
terá entrada gratuita, por ordem
de chegada, a partir das 19h. Auditório Umuarama da CPFL Cultura - Rua Jorge Figueiredo Corrêa, 1632, Chácara Primavera. Tel:
3756 8000.
Super Banda S/A
Com mais de 15 anos de carreira, a Super Banda S/A apresenta um repertório de músicas e
ritmos para dançar, como a salsa,
gafieira, samba rock e forró, no
dia 26 de abril, às 15h30, no SESC
Campinas. A entrada é gratuita.
R. Dom José I, 270 / 333, Bonfim.
Informações: 3737 1500.
INFANTIL
Sonhatório
A peça retoma a pesquisa da
Cia Trucks sobre o Teatro de Objetos, em que objetos cotidianos
são transformadas em criaturas
animadas. Na peça, três supostos
loucos sentam à mesa para a refeição, mas sem ter alimentos ou
bebidas, partem para uma viagem
imaginária em busca de comida.
Após finalmente conseguirem almoçar, revela-se ao público a surpresa: eram eles de fato os loucos,
ou serão loucos aqueles incapa-

“A Princesa e o Sapo”
A peça entra em cartaz na Livraria da Villa, no Galleria Shopping Iguatemi. Na história, a
princesa brinca quando sua bola
cai no poço, deixando a menininha triste. Esperto, o sapo que
estava perto faz uma proposta:
recupera a bolinha do poço na
condição de jantar com a princesa. No dia 28 de abril, às 16h
e 17h. Local: Galleria Shopping.
Informações pelo telefone: (19)
3706-1200.
ATIVIDADES
Dança
O projeto Deguste Tugudum,
da campineira Cia. Tugudum,
continua em abril com programação especial voltada à dança
contemporânea brasileira, com
apresentações de cine dança, oferecendo ao público uma programação de qualidade e gratuita.
No dia 6 de abril, às 15h30. Rua
Maestro Francisco Manoel da
Silva, n. 690, Jardim Santa Genebra. Informações: 2121 4655 ou
pelo email: tugudummail@gmail.
com.
Turismo a pé
O passeio do “Turisapé” vai
ocorrer no Domingo, dia 14 de
abril, no Centro da cidade. O roteiro é conduzido por guias que
contam a história de Campinas
e de alguns principais pontos
turísticos. A Catedral Metropolitana de Campinas será o ponto
de partida do roteiro, as 15h. Para
participar, é preciso se inscrever
no site www.campinasturismo.
com.br até as 12 horas do dia 12
de abril. E o preço é o que você
acha que vale, decidirá no final
do roteiro (R$2, 5, 10...).

